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Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 24 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 12.42’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 23-10-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΔ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 23
Οκτωβρίου 2014, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση
του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή ηµέρα -βεβαίως θα αναφερθώ στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο- επισκιάζεται, φαντάζοµαι, από τις κατατεθείσες τροπολογίες, κυρίως δε
από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών σε σχέση µε
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές απέναντι στο δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Αναφερόµενος σε αυτήν την τροπολογία –βεβαίως θα υπάρξει ευκαιρία να ακούσουµε αναλυτικά τις
προβλέψεις της από τον αρµόδιο Υπουργό- να πω µόνο το εξής:
Εδώ και µήνες σ’ αυτήν την Αίθουσα γινόµαστε µάρτυρες µιας
επίµονης από την πλευρά της Αντιπολίτευσης διεκδίκησης περισσοτέρων δόσεων για τους Έλληνες, επικαλούµενοι –και
ορθώς- την αδυναµία πράγµατι των περισσότερων Ελλήνων να
αντεπεξέλθουν στις δώδεκα δόσεις, οι οποίες ήταν προβλεπόµενες µέχρι χθες. Αυτή, λοιπόν, την επιµονή, η οποία δεν ήταν
µόνο της Αντιπολιτεύσεως, αυτήν την αγωνία, η οποία ήταν και
αγωνία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, των Βουλευτών

της συγκυβέρνησης, έρχεται η Κυβέρνηση να την υλοποιήσει.
Και ενώ τις προηγούµενες ηµέρες ανακοινώθηκαν οι όροι και οι
προϋποθέσεις αυτής της ρύθµισης, βλέπουµε ότι η Αντιπολίτευση, µέχρι σήµερα τουλάχιστον -και ελπίζω να διαψευστώ στη
σηµερινή συνεδρίαση- δεν ήρθε να χαιρετίσει τη ρύθµιση αυτή,
η οποία είναι η καλύτερη ρύθµιση που έχει γίνει ποτέ για οφειλέτες του δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων.
Με την επαγγελµατική µου ιδιότητα -του δικηγόρου- µπορούσαµε και εξετάζαµε όλες τις ρυθµίσεις που έρχονταν ανά περιόδους για παρόµοιες περιπτώσεις. Ουδέποτε ενθυµούµαι,
τουλάχιστον εγώ, να υπήρχε ρύθµιση µε όρους ευνοϊκότερους
από αυτούς τους οποίους εµπεριέχει η σηµερινή τροπολογία.
Μόνο δύο πράγµατα θα πω: Έξω από τον αριθµό των δόσεων
-το οποίο είναι µόνο ένα σηµείο- υπάρχει από την πλευρά του
φορολογούµενου η δυνατότητα επιλογής σε ποια δοσοποίηση
θέλει να µπει. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την ένταξή του.
Υπάρχει η δυνατότητα αυτών που είναι ήδη σε ρύθµιση να µπουν
στην καινούργια ρύθµιση, καθώς και η δυνατότητα αυτός που θα
χάσει τη ρύθµιση, λόγω ανωτέρας βίας, να επανέλθει.
Νοµίζω ότι οι προβλέψεις αυτές -τις οποίες αναλυτικά θα τις
αναφέρει ο Υπουργός- είναι ό,τι καλύτερο, υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες για τον ελληνικό λαό,
που θα µπορούσε να έλθει στη Βουλή. Ευελπιστώ ότι η Αντιπολίτευση σήµερα θα χαιρετίσει αυτήν την τροπολογία.
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης: Κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε µικρά, κατά την άποψή µου, αλλά σταθερά βήµατα
προχωρεί πράγµατι στον εκσυγχρονισµό, στην αναδιάρθρωση του
µεγάλου ασθενή της χώρας, της δηµόσιας διοίκησης. Έχουν έλθει
αρκετά νοµοσχέδια -τα οποία και παρακολουθώ, επειδή είµαι και
στην αρµόδια επιτροπή- τα οποία χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις
από την πλευρά του Υπουργού, χωρίς βαρύγδουπες δεσµεύσεις
όπως ακούγαµε στο παρελθόν, είναι σηµαντικά, είναι στοχευµένα
νοµοσχέδια. Και αυτήν τη στιγµή πιστεύω ότι η δηµόσια διοίκηση,
µε βάση τα νοµοσχέδια αυτά και τις ρυθµίσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί, πράγµατι βρίσκεται σε µία άλλη φάση.
Σε σχέση µε την κουβέντα που έγινε τις δύο προηγούµενες
ηµέρες για τις µετατροπές των συµβάσεων ορισµένου χρόνου
σε αορίστου, µε βάση το προεδρικό διάταγµα του Παυλόπουλου,
είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω τα εξής:
Ουδείς θέλει να απολυθεί κάποιος που εργάζεται κάποια χρόνια, σε κάποια εργασία. Ουδείς, όµως, θέλει και να παραµείνει
ένα καθεστώς ατιµωρησίας σε κάποιους οι οποίοι παραβίασαν
τον νόµο, παραβίασαν τις προϋποθέσεις που έθετε το συγκεκριµένο προεδρικό διάταγµα και µε τον τρόπο αυτό, ερχόµενοι σε
συναλλαγή µε διοικήσεις, είτε νοµικών προσώπων είτε άλλων ορ-

1002

γανισµών, κατάφεραν αν υφαρπάξουν µία θέση από κάποιον
στον οποίο ίσως ανήκε.
Είναι ψευδές ότι δεν στερήθηκε η θέση από κάποιον, γιατί όλοι
όσοι έκαναν αιτήσεις µονιµοποιήθηκαν. Το αληθές είναι ότι έγιναν γύρω στις εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες αιτήσεις µε το περίφηµο
π.δ. 164/2004, εκ των οποίων τελικά έγιναν δεκτές και µετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου οι τριάντα δύο χιλιάδες. Έχουµε, δηλαδή, τριάντα οκτώ χιλιάδες αιτήσεις ανθρώπων, οι οποίες
απορρίφθηκαν. Και απορρίφθηκαν γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν
είχαν τη δυνατότητα της συναλλαγής και της προσκόµισης ψευδών στοιχείων.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουµε τι εννοούµε σε αυτές τις περιπτώσεις «ψευδή στοιχεία»: Στις συµβάσεις ορισµένου χρόνου
που έγιναν αορίστου, η µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι
οποίοι παραβίασαν τον νόµο είναι οι εξής: Εµφανίστηκαν εικονικές συµβάσεις έργου ή εργασίας. Αυτή είναι η µεγάλη πλειοψηφία των παραβατικών συµπεριφορών, οι οποίες έχουν εντοπιστεί.
Είναι δίκαιο, κύριοι συνάδελφοι, κάποιος που δούλεψε µόνο ένα
οκτάµηνο και το άλλο οκτάµηνο ήταν σε κάποια άλλη εργασία,
ήταν στο εξωτερικό, στον στρατό, στο ταµείο ανεργίας να εµφανίζεται ότι έχει και ένα δεύτερο οκτάµηνο και να µονιµοποιείται;
Είναι δίκαιο και ηθικό αυτό για να το αποδεχτεί το Σώµα µας;
Βεβαίως, είναι δεύτερη συζήτηση το θέµα της αναζήτησης των
µισθών αυτών οι οποίοι εργάστηκαν έτσι. Η δική µου άποψη είναι
ότι από τη στιγµή που παρασχέθηκε πραγµατική εργασία, αυτό
δεν πρέπει να υπάρχει ως ζητούµενο, δεν πρέπει να αναζητηθούν
τα χρήµατα για την εργασία που προσέφεραν κάποιοι, έστω µε
αυτόν τον τρόπο χρησιµοποιώντας ψευδή στοιχεία. Το ότι πρέπει, όµως, να αποκατασταθεί το δίκιο, νοµίζω ότι είναι υποχρέωση από όλους µας να το στηρίξουµε.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω καταθέσει µία τροπολογία σε σχέση
µε τους υπαλλήλους των παραµεθορίων περιοχών, σε σχέση µε
τη δυνατότητα απόσπασής τους στα βουλευτικά γραφεία. Πολλοί υπάλληλοι των παραµεθορίων περιοχών έκαναν χρήση της
λεγόµενης εντοπιότητας και προσελήφθησαν µε δέσµευση δεκαετίας. Αυτοί οι υπάλληλοι προσελήφθησαν ακριβώς για να
προσφέρουν επί δεκαετία τις υπηρεσίες τους στην παραµεθόριο.
Και νοµίζω ότι είναι εύλογο αυτό να παραµείνει ως αρχή της χρηστής διοίκησης και της ισότητας απέναντι στους υπαλλήλους
που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς.
Συγχρόνως, όµως, πρέπει να καλυφθούν και τα κενά, οι ανάγκες των βουλευτικών γραφείων της παραµεθορίου και γι’ αυτό
τον λόγο µε την παρούσα τροπολογία ζητείται η άδεια να επιτρέπεται η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών στα βουλευτικά γραφεία, αλλά ο χρόνος της απόσπασής τους να µην προσµετράται
στη δέσµευση της δεκαετίας, η οποία πρέπει να υφίσταται και
να εξακολουθήσει και να συνεχιστεί µετά τη λήξη της απόσπασης στο βουλευτικό γραφείο.
Νοµίζω ότι µ’ αυτόν τον δίκαιο τρόπο θα ισοσκελιστούν δύο
απαιτήσεις, και η απαίτηση οι υπηρεσίες στην παραµεθόριο να
έχουν τους υπαλλήλους που πρέπει να έχουν, οι οποίοι επιλέχθηκαν ακριβώς για να στελεχώσουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά παράλληλα να µπορέσουν να στελεχωθούν και τα γραφεία των
Βουλευτών στην παραµεθόριο.
Κύριοι συνάδελφοι, ευελπιστώ ότι µετά την τοποθέτηση των
Υπουργών επί των τροπολογιών που αφορούν όλους τους Έλληνες θα έχουµε την ευκαιρία να τοποθετηθεί η Αντιπολίτευση
σε µία γόνιµη συζήτηση και πραγµατικά θα χαρώ να τη δω να
παίρνει θετική θέση απέναντι στην προς ψήφιση τροπολογία του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Αίθουσά µας είναι σήµερα εορταστική γιατί, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγο έγινε η εορτή για
την 28η Οκτωβρίου που κάθε χρόνο κάνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων
της Βουλής. Ήταν µία πολύ καλή εορτή. Αυτό δικαιολογεί και το
στεφάνι που βρίσκεται µπροστά στο Βήµα.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης.
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα για τρεις
τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών και όχι για µία.
Με την πρώτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1946 και ειδικό
αριθµό 132, η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί
µια ανάσα σε χιλιάδες συµπολίτες µας που λόγω της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα
χρέη τους. Είναι αποτέλεσµα εντατικής προετοιµασίας, ενδελεχούς επεξεργασίας και συντονισµένων ενεργειών. Η διάταξη
αφορά στην εξυπηρέτηση όσων οφειλετών βρίσκονται σε πραγµατική αδυναµία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω
προβληµάτων ρευστότητας.
Συγχρόνως η πολιτεία επιδοκιµάζει έµπρακτα τους συνεπείς
φορολογούµενους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα
µε παλαιότερο πρόγραµµα ρύθµισης δόσεων στο οποίο έχουν
ενταχθεί.
Συγκεκριµένα, στους φορολογούµενους αυτούς προσφέρεται
η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθµιση, είτε να παραµείνουν στην παλαιά ρύθµιση µε ευνοϊκότερους όρους σε σχέση
µ’ αυτούς που ήδη έχουν.
Αναλυτικά, στη νέα ρύθµιση µπορεί να έχουν µεγαλύτερο
αριθµό δόσεων -µέχρι και εκατό- µε πολύ µικρότερο επιτόκιο
αναδροµικά και ολική ή µερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα εµπρόθεσµης καταβολής, ανάλογα µε τον
αριθµό των δόσεων. Αν παραµείνουν στην υφιστάµενη ρύθµιση,
εκτός των παραπάνω ευεργετηµάτων, τυγχάνουν περαιτέρω µείωση των προσαυξήσεων κατά 20%. Συνεπώς δεν δηµιουργούµε
δύο ταχύτητες φορολογουµένων ως προς το πλαίσιο ρύθµισης
των οφειλών τους, ενώ επιβραβεύουµε όσους στο παρελθόν επέλεξαν να ενταχθούν σε ρύθµιση.
Η νέα προτεινόµενη ρύθµιση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Πρώτον, αφορά όλες τις βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές στη φορολογική διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου του 2014.
Στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι και ένα εκατοµµύριο
ευρώ.
Προϋποθέσεις για να παραµένει κάποιος στη ρύθµιση, είναι η
υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και η πληρωµή
των φορολογικών του υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της
ρύθµισης.
Ο αριθµός των δόσεων κυµαίνεται από δώδεκα ως εκατό µε
ευνοϊκό επιτόκιο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως.
Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους
και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που φτάνουν µέχρι και
το 100% αυτών. Σε όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθµιση χορηγείται φορολογική ενηµερότητα και επέρχεται αναστολή της
ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
Σηµειώνω, ότι προκειµένου να δώσουµε τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθµιση ο µεγαλύτερος δυνατός αριθµός φορολογουµένων, δεν τίθενται εισοδηµατικές ή περιουσιακές περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση.
Σηµειώνω, επίσης, ότι οι φορολογικές οφειλές µετά την 1η
Οκτωβρίου µπορούν να µπουν και αυτές σε ρύθµιση. Οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντοµα µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Εσόδων.
Κατά αντίστοιχο τρόπο ρυθµίζονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες θα παρουσιάσει σε
λίγο ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ. Βρούτσης.
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις διευκολύνουµε την πλειονότητα
των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά, όµως, τους µεγάλους οφειλέτες αποτελεί δέσµευση της Κυβέρνησης η ενίσχυση των µέτρων συµµόρφωσης.
Μεταξύ άλλων για τους µεγάλους οφειλέτες προχωράµε στα
ακόλουθα:
Πρώτον, αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επιχειρησιακής µονάδας είσπραξης, λαµβάνοντας όλα τα ενδεδειγµένα
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της στελέχωσής της
σε ογδόντα πέντε τουλάχιστον άτοµα.
Δεύτερον, πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, του ΚΕΑΟ.
Τρίτον, βελτίωση της παρακολούθησης των χρεών των µεγά-
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λων οφειλετών µέσω µεγαλύτερης συνδροµής από το ΚΕΦΟΜΕΠ -το Κέντρο Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου- µε την ενσωµάτωση σε ένα κεντρικό σύστηµα όλων των απαραίτητων
πληροφοριών από τις τοπικές εφορίες, το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών -το ΚΕΑΟ- και τα πιστωτικά ιδρύµατα, τηρώντας ασφαλώς τη νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα.
Τέταρτον, επιτάχυνση της διαδικασίας διαγραφής ανεπίδεκτων οφειλών.
Πέµπτον, άρση των στρεβλώσεων του πλαισίου των πλειστηριασµών µε βάση νοµοθετική ρύθµιση που πρόκειται να κατατεθεί.
Έκτον, στελέχωση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης
Δηµοσίων Εσόδων -του ΥΕΔΔΕ- µε εξειδικευµένο προσωπικό και
παροχή κατάλληλων αρµοδιοτήτων για τη διεξαγωγή ερευνών.
Έβδοµον, µέριµνα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων όσον
αφορά στη διαδικασία ελέγχων και είσπραξης εσόδων.
Όγδοον, εφαρµογή του νέου συστήµατος επιβολής προστίµων
και προσαυξήσεων για τις εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις.
Ένατον, εφαρµογή συστήµατος στοχοθεσίας στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων που θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό αµείβεται ανάλογα µε τα προσόντα και τις επιδόσεις του.
Για όσες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση, σκοπεύουµε να υποβάλουµε τη σχετική νοµοθεσία
στο επόµενο διάστηµα.
Για τις πρωτοβουλίες που αφορούν διοικητικές πράξεις, θα γίνουν σύντοµα όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες.
Με το άρθρο 2 της ίδιας τροπολογία παρατείνουµε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση µέχρι
31-12-2015. Αποτελεί ένα επιτυχηµένο µέτρο που η Κυβέρνηση
προώθησε µετά από ευρεία διαβούλευση µε τους εταίρους, το
οποίο απέφερε µεγάλη προστιθέµενη αξία στην τοπική οικονοµία, την απασχόληση και βεβαίως τον τουρισµό.
Με άλλη διάταξη µειώνουµε τη φορολογική επιβάρυνση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα
από 1-1-2015.
Σε ό,τι αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση του Υπουργείου
Οικονοµικών, διαχωρίζουµε τη Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής
Πολιτικής από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Με αυτήν την οργανωτική αλλαγή εξασφαλίζεται η λειτουργική
και αποτελεσµατική χάραξη και εκτέλεση των δηµόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιµους και διακριτούς τοµείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονοµικών.
Σε ό,τι αφορά το Συµβούλιο Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων,
προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του Προέδρου µπορούν να ανατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών στον Γενικό
Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου, ώστε να επιτυγχάνεται ενιαίος συντονισµός.
Θα έρθω τώρα στη δεύτερη τροπολογία. Σας είπα ότι είναι
τρεις. Με την δεύτερη τροπολογία µε γενικό αριθµό 1936 και ειδικό 122 δείχνουµε έµπρακτα την προσήλωση της Κυβέρνησης
στον εξορθολογισµό κάποιων φορολογικών επιβαρύνσεων όσο
βελτιώνονται τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας. Κάνουµε απολύτως σαφές ότι όσο βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των πολιτών θα
παραµένουµε κι εµείς συνεπείς σε µία υπεύθυνη δηµοσιονοµική
διαχείριση και στη συνέχιση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Συγκεκριµένα, επεκτείνουµε την προστατευτική ρύθµιση για
τα άτοµα που έχουν αναπηρία ίση ή µεγαλύτερη του 80%, διατηρώντας την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος και για τα
έτη µετά το 2013. Ταυτόχρονα, προσπαθώντας να δώσουµε
ανάσα στην αγορά ακινήτων, όπου παρατηρείται σηµαντική µείωση των συναλλαγών, προχωρούµε σε µία ρύθµιση που προσαρµόζει το «πόθεν έσχες» κατά την απόκτηση ακινήτων στην
εµπορική τους αξία κι όχι στην αντικειµενική αξία όταν αυτή,
λόγω της ύφεσης, είναι υψηλότερη. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης εναπόκειται σε έλεγχο µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, κατά τον οποίο αν διαπιστωθεί µεγαλύτερο καταβληθέν
ποσό, θα λαµβάνεται υπ’ όψιν το ποσό αυτό και θα επιβάλλονται
αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.
Με την ίδια τροπολογία εξορθολογίζεται και ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών βάσει των τεκµηρίων του κώδικα φορολογίας του εισοδήµατος. Έτσι προβλέπεται ότι η διαφορά µεταξύ
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του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος των αγροτών που
ασκούν ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 13%, αντί του συντελεστή 26% που προβλέπει
σήµερα ο κώδικας φορολογίας εισοδήµατος.
Επίσης, αποσαφηνίζεται και συµπληρώνεται η διοικητική διαδικασία για την παραχώρηση αιγιαλού παραλίας σε περιπτώσεις
αξιοποίησης ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου να µειωθεί η
γραφειοκρατία και να εξασφαλιστεί η καταβολή δίκαιου τιµήµατος
προς το ελληνικό δηµόσιο, που θα αντικατοπτρίζει την αξία του
χώρου, όπως προκύπτει από την εκάστοτε µορφή αξιοποίησης.
Ακόµα µε την ίδια τροπολογία τακτοποιούνται θέµατα που
προκύπτουν κατά την κάλυψη των αντικειµενικών δαπανών µεταξύ συζύγων, στην περίπτωση που το τεκµαρτό εισόδηµα ενός
εκ των συζύγων υπερβαίνει το συνολικό εισόδηµα που δηλώθηκε
από αυτόν και τα εξαρτώµενα µέλη του.
Τέλος, προβλέπεται ο εξορθολογισµός της φορολογικής µεταχείρισης των ακινήτων που ανήκουν σε µετατρεπόµενες επιχειρήσεις κατασκευής ή εκµετάλλευσης ακινήτων, καθώς στην
περίπτωση της µετατροπής επέρχεται µόνο αλλαγή της νοµικής
µορφής του φορέα εκµετάλλευσης και όχι αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Τώρα θα έρθω στην τρίτη τροπολογία. Η τρίτη τροπολογία
έχει γενικό αριθµό 1934 και ειδικό αριθµό 120, όπου επιχειρείται
η αξιοποίηση των ακινήτων που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ. Προωθούµε ταχύτερες διαδικασίες έξωσης καταπατητών ακινήτων
του ΤΑΙΠΕΔ, µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο περί διακατοχικών
διαφορών του δηµοσίου.
Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην ανανέωση και παράταση συµβάσεων συµβουλευτικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, µέχρι την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων.
Επίσης, για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος
παρέχεται η δυνατότητα σε δικαστικές υποθέσεις, όπου διάδικος
είναι το δηµόσιο, η επίδοση των δικαστικών εγγράφων να γίνεται
όχι µόνο στον αντίδικο, αλλά και στον δικηγόρο του. Με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συζήτηση των υποθέσεων, ακόµα και σε περίπτωση που είναι δύσκολη η επίδοση των
σχετικών εγγράφων στον αντίδικο.
Παράλληλα, προκειµένου να διασφαλίσουµε επαρκέστερα τα
συµφέροντα του δηµοσίου, αλλά και για λόγους τήρησης της
συνταγµατικής τάξης, οριοθετείται η σχετική δυνατότητα του εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος για δέσµευση τόσο ως προς
τις προϋποθέσεις όσο και ως προς τη χρονική διάρκειά της.
Τέλος, στην ίδια τροπολογία, προχωράµε στη θεσµική θωράκιση και βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων -την ΕΛΤΕ- παρέχοντας στην αρχή αυτή
άρτια νοµική υποστήριξη, µε την ίδρυση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του Κράτους και καθιστώντας πιο διαφανές το πλαίσιο
λειτουργίας της, µε την υπαγωγή των δαπανών της στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύω και ελπίζω ότι όλες οι
πτέρυγες της Βουλής θα τοποθετηθούν θετικά στις διατάξεις
αυτές, που είναι προς όφελος πολλών συµπολιτών µας και ενισχύουν την κοινωνική µας συνοχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα ήθελα, προτού δώσω τον λόγο στους οµιλητές και στους
κυρίους Υπουργούς, να οριοθετήσουµε τη σηµερινή µας συζήτηση. Επειδή βλέπω ότι είναι αρκετοί οι προτασσόµενοι δευτερολογούντες, ο χρόνος των τεσσάρων λεπτών θα τηρηθεί αυστηρά.
Το τονίζω! Να ετοιµαστούν οι κύριοι συνάδελφοι, οι προτασσόµενοι δευτερολογούντες, για να µιλήσουν τέσσερα λεπτά.
Για να κάνουµε µια οριοθέτηση στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα πρότεινα οι κύριοι Υπουργοί, οι οποίοι έχουν τροπολογίες, να τοποθετηθούν τώρα. Θα µιλήσουν ένα δίλεπτο ο
καθένας κι αν κάποιος θέλει παραπάνω χρόνο, θα έχει το πολύ
τρία λεπτά, ώστε οι συνάδελφοι Βουλευτές που θα πάρουν τον
λόγο µετά, να είναι γνώστες των τροπολογιών, όπως θα τις έχουν
υπερασπιστεί οι κύριοι Υπουργοί.
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Συµφωνείτε σε αυτό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συµφωνείτε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Οι οµιλητές που είναι από
χθες πότε θα µιλήσουν, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μόλις τελειώσουν την
οµιλία τους οι Υπουργοί, θα πάρετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να βάλετε και ένα
όριο στην ώρα λήξης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Δρίτσα, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συνεδρίαση είναι εντελώς ξεχωριστή.
Δεν µοιάζει µε καµµία άλλη. Ζητήσαµε εµείς µία επιπλέον συνεδρίαση, γιατί οι πολλές τροπολογίες στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν έδιναν χρόνο για να
εξαντληθεί η δυνατότητα προσέγγισης των θεµάτων που ανεδείκνυαν οι τροπολογίες αυτές. Ξαφνικά, έγινε δεκτή από το Προεδρείο η πρότασή µας, για πρώτη φορά, µε µεγαθυµία. Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και άλλες φορές έχει
γίνει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επειδή ήρθε η τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών. Ποια τροπολογία; Αυτή που έχει και τις ρυθµίσεις για τις δόσεις των οφειλετών στο δηµόσιο και στα
ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και για την επιβολή για δύο χρόνια της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο οι περισσότεροι Βουλευτές της Πλειοψηφίας -πάρα πολλοί- δεν θα το ψήφιζαν. Και
έρχεται εδώ, κύριε Πρόεδρε.
Ταυτόχρονα, έχουµε µια συνεδρίαση, όπου είναι γεµάτα τα
υπουργικά έδρανα. Δηλαδή, έχουµε µια συνεδρίαση για να συζητήσουµε περίπου δέκα νοµοσχέδια δέκα διαφορετικών Υπουργείων.
Και αυτό όλο µέσα από µία διαδικασία όπου βέβαια θα πάρουν
τον λόγο λίγοι Βουλευτές, εξ ανάγκης -δεν µπορεί να γίνει αλλιώς- και θα εξελιχθεί η ιστορία σε µία παρωδία. Άνθρακες ο θησαυρός! Άλλα ζητήσαµε εµείς, άλλο έγινε.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ενδεικτικά των µεθοδεύσεων
οι οποίες είναι ανεξάντλητες, παραπλανητικές, εξουσιαστικές,
καθώς και µειωµένης κοινοβουλευτικής εντιµότητας για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Νοµίζω ότι όσοι πάρουν τον λόγο –και µε αυτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- πρέπει να έχουν, τουλάχιστον ως προς αυτήν τη δυνατότητα, είτε είναι εισηγητές είτε είναι Βουλευτές, πολύ µεγάλη
άνεση χρόνου.
Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει σήµερα, σε µια σύντοµη συνεδρίαση, δέκα, τουλάχιστον, νοµοσχέδια, παρουσία όλου του
Υπουργικού Συµβουλίου, πλην του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συνεδρίαση!
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε ισότητα.
Πρέπει να µας απαντήσετε. Θέλουµε να µάθουµε τι ώρα θα τελειώσει η συνεδρίαση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις 11.25’ σήµερα κατατέθηκε νέα τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να µάθουµε
τι ώρα θα τελειώσει η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ιωαννίδη. Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Τι παρακαλείτε, κύριε Πρόεδρε; Εµείς
σας παρακαλούµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Δρίτσα, εµείς είµαστε εδώ για να εφαρµόσουµε τον Κανονισµό. Και απευθύνοµαι
σε εσάς, επειδή µιλήσατε για πολιτική εντιµότητα του Κοινοβουλίου. Και εγώ είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ την πολιτική
εντιµότητα του Προεδρείου.
Το Προεδρείο, όπως είδατε, εφαρµόζει αποκλειστικά τον Κανονισµό, όπως ο Κανονισµός το προβλέπει. Τίποτα περισσότερο,
τίποτα λιγότερο. Όλα αυτά, λοιπόν, που είπατε και αφορούσαν
ειδικά το Προεδρείο, όπως καταλαβαίνετε και το ξέρετε καλύτερα εσείς κι από εµένα, δεν ισχύουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν θα µιλάει κανένας
τώρα. Μιλάω εγώ και σηκώνετε όλοι τα χέρια σας; Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µας πείτε τι ώρα
θα λήξει η συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Ιωαννίδη, την
ερώτησή σας να την απευθύνετε αλλού κι όχι σε µένα.
Η πρότασή µου, λοιπόν -η οποία και έγινε αποδεκτή- ήταν η
εξής: Να τοποθετηθεί ο κάθε Υπουργός και να υπερασπιστεί τις
τροπολογίες του, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι εντελώς
τυπικές και τριάντα δευτερολέπτων. Και αν κάποιος Υπουργός
θέλει να µιλήσει πολύ περισσότερο για τη δική του τροπολογία,
να περιµένει να µιλήσουν και οι υπόλοιποι εγγεγραµµένοι Βουλευτές του καταλόγου. Να κλείσουµε, δηλαδή, τον χθεσινό κατάλογο και µετά να πάρουν τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόδρε, σας παρακαλώ θέλω τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω κι εγώ τον λόγο ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Με το «παρακαλώ» λύνονται πολλά.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς θα ήθελα να πω στον σεβαστό κ. Δρίτσα ότι µε αφήνει έκπληκτο. Δυο µέρες τώρα λέτε προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρυθµίσεως ότι δεν είναι δυνατόν να έρχονται τροπολογίες τις
οποίες δεν υποστηρίζουν οι Υπουργοί.
Ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι δεν θα κάνει δεκτή καµµία τροπολογία εάν δεν έρθουν οι ίδιοι οι Υπουργοί να την υποστηρίξουν.
Πράγµατι, αυτό συµβαίνει και το βλέπετε και το παρατηρήσατε.
Και πάλι, όµως, γκρινιάζετε. Ούτε αυτό σας αρέσει. Μα, µε τι είστε,
επιτέλους, ευχαριστηµένοι;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Τότε να ακούσουµε µόνο τους Υπουργούς και να φύγουµε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεύτερον, αντιλαµβανόµαστε όλοι τον πολύ µεγάλο σας εκνευρισµό, γιατί η Κυβέρνηση,
ειδικά σήµερα, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, λύνει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτηµα. Και το
λύνει στ’ αλήθεια, όχι µε αερολογίες. Άρα καταλαβαίνω τον
εκνευρισµό.
Ειδικά, όµως, για το θέµα της εισφοράς αλληλεγγύης, που νοµίζετε ότι θέλουµε να αποφύγουµε, απευθύνω ένα ερώτηµα στον
ΣΥΡΙΖΑ: Δηλαδή, την εποχή της κρίσεως η αλληλεγγύη έχει ηµεροµηνία λήξεως; Αυτό λέτε; Θα τα πούµε στη συνέχεια της συνεδριάσεως.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µόνο να κάνω µία παράκληση, εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας. Έχουν γραφτεί να µιλήσουν πάρα
πολλοί συνάδελφοι –ιδιαίτερα από την επαρχία- και είναι πράγµατι πολλοί και οι Υπουργοί. Επειδή, όµως, σήµερα κανονικά δεν
είχαµε συνεδρίαση και έχουν κανονίσει τις υποχρεώσεις τους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι ζητάτε από το Προεδρείο γι’ αυτό το θέµα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας παρακαλώ, να τηρηθεί ο χρόνος όλων των οµιλητών, εµού συµπεριλαµβανοµένου,
για να µπορέσει να τελειώσει η συνεδρίαση σε ευσύνοπτο χρονικό διάστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αυτό είπα κι εγώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν µπορεί να τεθεί και
όριο χρόνου, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, για να µπορεί να
κάνει ο καθένας το πρόγραµµά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εξαρτάται από τους
οµιλητές, κύριε Γεωργιάδη. Διότι, όπως ξέρετε, οι προτασσόµενοι δευτερολογούντες µπορούν να γραφτούν όποτε θέλουν.
Κυρία Ξηροτύρη, επί της διαδικασίας -γιατί επί της διαδικασίας
δεν άκουσα τίποτα- έχετε κάτι να πείτε;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
έτσι όπως εξελίσσεται η όλη συζήτηση και αυτά τα οποία προ-
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τείνετε, στο τέλος ξέρετε τι θα συµβεί; Να έχουµε –που έχουµε
αυτή τη στιγµή- δέκα Υπουργούς οι οποίοι θα υποστηρίξουν
ακόµη και τροπολογία που ήρθε σήµερα στις 12.30’. Ξέρετε, δηλαδή, µπορεί να έρθει στις 17.30’ ένας Υπουργός µε την τροπολογία του –εγώ είχα βγάλει αεροπορικό εισιτήριο για τις 18.00’και να πει: «Είµαι εντάξει. Αφού θα σας αναλύσω το θέµα, είναι
όλα εντάξει.».
Κύριε Πρόεδρε, σας έχω απεριόριστο σεβασµό. Ας µην οδηγηθούµε σιγά-σιγά, διά της ολισθήσεως, σε αυτό, δηλαδή, τώρα
εφόσον κάθε Υπουργός µπορεί να έρθει και να υποστηρίξει την
τροπολογία του, να δέχεται το Σώµα τροπολογίες την τελευταία
στιγµή. Αυτό δεν µπορεί να γίνει. Να πάµε σε έναν άλλο παράλογο
Κανονισµό. Παραβιάζεται όχι µόνο ο Κανονισµός αλλά και οι αντοχές µας. Δεν υπάρχουν,δεν έχουµε αντοχές σε αυτό το θέµα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό ακόµα.
Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι έχουµε θορυβηθεί επειδή η Κυβέρνηση έφερε αυτή την τροπολογία, που πράγµατι έχει τις ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Εγώ ξέρετε τι θα πω σε αυτή
την τροπολογία, στην αρχή; Θα πω ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε την εν λόγω ρύθµιση και επιβάρυνε ακόµα περισσότερο τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις µε αυτή την καθυστέρηση. Μην
τα πηγαίνουµε, λοιπόν, ανάποδα τα πράγµατα. Καθυστέρησε σηµαντικά.
Είναι µια θετική ρύθµιση, έχει κάποια θέµατα που πρέπει να τα
συζητήσουµε για να γίνει ακόµα καλύτερη, όχι, όµως, ότι δεν έχει
καθυστερήσει η Κυβέρνηση να λύσει αυτό το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι από τη στιγµή που
παραµείναµε σήµερα και µετά τη γιορτή των παιδιών εδώ ως
Βουλευτές, θα παραµείνουµε µέχρι τέλους. Και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να γίνονται όλα τα χατίρια σας. Εντάξει; Θα µείνετε εδώ µέχρι το βράδυ! Και θα µιλήσουµε κανονικά, κύριε
Πρόεδρε. Δεν γίνονται αυτά στο άψε-σβήσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κατ’ αρχάς, για να απαντήσω στο ερώτηµά σας, επειδή έχετε
πτήση στις 18.00’, υπολογίζω ότι θα την προλάβετε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, κύριε Κουκουλόπουλε, σε ένα λεπτό.
Δράττοµαι της ευκαιρίας, παρισταµένων εδώ περίπου δέκα
Υπουργών, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχει κατ’ επανάληψη
συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων να γίνει σεβαστό από
εσάς, οι τροπολογίες, δηλαδή, να έρχονται εµπρόθεσµα και να
είναι συναφείς µε τα νοµοσχέδια τα οποία συζητάµε. Νοµίζω ότι
είναι η τελευταία παράκληση την οποία µπορώ να σας κάνω.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος για τριάντα δευτερόλεπτα
για την τροπολογία.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, κύριε Πρόεδρε, και άλλα
τριάντα για να υπάρχει µία συνέχεια για να πω κάτι απλό.
Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τις ηµέρες που
είχε ανακοινώσει ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός κ.
Σταϊκούρας οριστικά τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσµατος, είχαµε ζητήσει διά εµού –και ισχύει και σήµερα- µε την τότε
ιδιότητά µου, καθώς η χώρα βγαίνει από τις καταστάσεις έκτακτου χαρακτήρα –είναι δύσβατος ο δρόµος και το ξέρουµε όλοιοι τροπολογίες να περνάνε ακριβώς όπως σήµερα, παρουσία
Υπουργών. Άρα, το χαιρετίζω. Είναι αναβάθµιση του Κοινοβουλίου και όχι το ανάποδο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιµή να είµαι παρών την ηµέρα που κατατίθενται
δύο ρυθµίσεις που τις περιµένει η πραγµατική οικονοµία και η
κοινωνία µήνες τώρα και σηµατοδοτεί την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πείτε τώρα τα δικά σας
για την τροπολογία. Η κ. Ξηροτύρη ανέφερε ότι σωστά παρευρί-
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σκονται οι Υπουργοί. Αυτό είπε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μα, δεν απάντησα στην κ. Ξηροτύρη. Στον κ. Δρίτσα απάντησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θέλω, λοιπόν, να πω ότι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1941 και ειδικό 127 των συναδέλφων
κ.κ. Κόλλια και Γκόκα γίνεται αποδεκτή.
Και θέλω, για την καλή τάξη, να πω δυο πράγµατα για δευτερόλεπτα.
Πρώτον, η διάταξη αυτή έχει συζητηθεί πριν από εννέα µέρες
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου εξαντλητικά. Δεν είναι
κεραυνός εν αιθρία.
Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι µε την τροπολογία
αυτή δεν κάνουµε πια παράταση, αλλά ορίζουµε ηµεροµηνία συνεδρίου της ΠΑΣΕΓΕΣ για την οποία τόσα πολλά ακουστήκαν.
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, διαφάνεια, αντιπροσωπευτική συνέλευση, δικαστικοί αντιπρόσωποι, είναι µια νέα κατάσταση στο συνεταιριστικό
κίνηµα της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι αριθµό έχει;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Γενικός αριθµός 1941 και ειδικός 127.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Την τροπολογία αυτή δεν την έχουµε.
Δεν έχει κατατεθεί.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Από προχθές είναι κατατεθειµένη, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σήµερα κατατέθηκε, κύριε Πρόεδρε.
Τι είναι αυτά τα πράγµατα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι αυτό πολιτική εντιµότητα, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Δρίτσα, είναι προχθεσινή η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ! Έχει κατατεθεί από τις 22 Οκτωβρίου.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Να πω κάτι για την τροπολογία
αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Η κ.
Μακρή είναι και Βουλευτής από την περιφέρειά µου και παρακαλώ την προσοχή της.
Ενηµερώθηκα από τον Υπουργό, τον κ. Μητσοτάκη ότι γίνεται
δεκτή η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1942 και ειδικό 128. Θέλω
να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι είναι µία ρύθµιση που
αφορά ειδικό προνόµιο κατοίκων οικισµών που έχουν µετεγκατασταθεί. Αυτά τα χωριά τα έχει πάρει ο εκσκαφέας. Είναι τα
χωριά Κόµανος, Μαυροπηγή και Κλείτος. Οριοθετείται αυτό το
δικαίωµα µε απόλυτη διαφάνεια, δεδοµένου του ειδικού προνοµίου αυτών των ανθρώπων που δικαίως κατέχουν, διότι ξαναλέω
οι εκσκαφείς τα έχουν πάρει αυτά τα χωριά, γιατί έχουµε εν όψει
διαγωνισµό της ΔΕΗ.
Θέλω να χαιρετήσω τη συγκεκριµένη τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1942 και ειδικό 128 που γίνεται αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Διακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Θέλω να πω δυο κουβέντες από τη θέση
µου.
Εγώ, διαµαρτύροµαι έντονα γι’ αυτήν την κατάσταση µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα. Δεν είναι δυνατό ολόκληρα σχέδια νόµου να
έρχονται εν είδει τροπολογιών. Όλους εµάς εδώ θα πρέπει όλοι
σας να µας σέβεστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Σαράντα δύο
τροπολογίες, µέχρι τώρα. Πώς γίνεται αυτό;
Εγώ αποσύρω την οµιλία µου, που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, διότι το κλίµα έχει εντελώς αλλάξει και
δεν µπορούµε να µπερδεύουµε το ένα νοµοσχέδιο µε το άλλο,
διότι εδώ πρόκειται περί νοµοσχεδίων. Διαµαρτύροµαι και αποσύρω την οµιλία µου.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί του διαδικαστικού για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει διαδικαστικό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Σας παρακαλώ, αφήστε µε να µιλήσω για
τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ξέρω ότι θέλετε να υπερασπιστείτε τη συγκεκριµένη τροπολογία την οποία ανέφερε ο
κ. Κουκουλόπουλος. Έχετε και την πρωτολογία σας και τη δευτερολογία σας.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Είναι εδώ ο κύριος Υπουργός και θέλω να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα κρατήσω τον χρόνο
σας από τον προηγούµενο.
Τον λόγο έχει η κυρία Μακρή για ένα λεπτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατ’ αρχάς να πω ότι έχετε µετατρέψει τελικά
το Κοινοβούλιο σε κυβερνητική αυλή µε ιδιότυπη εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών. Θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι θα
πρέπει να προστατεύσετε τη διαδικασία και τους Βουλευτές.
Οι τροπολογίες που ανέφερε ο κ. Κουκουλόπουλος, δηλαδή η
1941 και 1942 δεν έχουν κατατεθεί και δεν υπάρχει ούτε καν αντίγραφο αυτήν τη στιγµή. Πώς να τη µελετήσουµε, λοιπόν, οι
Βουλευτές µε τον χρόνο των τεσσάρων λεπτών, τον οποίο δίνετε;
Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Απαντώντας σας, έχει
κατατεθεί από τις 22 Οκτωβρίου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να
ξεκινήσω απολογούµενος ενώπιον του Κοινοβουλίου για τη δύσκολη θέση στην οποία σας φέρνω, πράγµατι, µε την κατάθεση
εκπροθέσµου τροπολογίας, που θα σας ζητήσω να κάνετε δεκτή
ως εµπρόθεσµη, όπως και να απολογηθώ και στον κύριο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, γιατί τον φέρνω στην ίδια
δύσκολη θέση να δεχθεί αυτή την τροπολογία, η οποία ξαναλέω
ότι τυπικά έχει αυτά τα θέµατα.
Θα εξηγήσω, όµως, τι είναι αυτή η τροπολογία και νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα κατανοήσετε το κατεπείγον
που δικαιολογεί το αίτηµά µου προς εσάς να την κάνετε δεκτή
ως εµπρόθεσµη. Η τροπολογία ρυθµίζει την παράταση θητείας
επικουρικών φαρµακοποιών, για ορισµένους από τους οποίους
έχει ήδη λήξει και πρέπει να παραταθεί. Επίσης, ρυθµίζει την παράταση θητείας επικουρικών ιατρών, που ήδη έχει λήξει και πρέπει να παραταθεί, καθώς και ζητήµατα τα οποία συνέχουν µε τη
µετάβαση και τις κρίσεις των γιατρών, που µένουν τελικώς στο
ΕΣΥ και που σήµερα περαιώνεται η χρονική προθεσµία του οκταµήνου που είχε προβλέψει ο νόµος και εποµένως τακτοποιείται
το ζήτηµα των κρίσεών τους. Στην πραγµατικότητα, η αιτούµενη
παράταση αφορά την εύρυθµη λειτουργία και τις τακτοποιήσεις
αυτών των ζητηµάτων.
Γιατί έρχεται εκπροθέσµως; Οι διατάξεις αυτές είχαν συµπεριληφθεί σε σχέδιο νόµου το οποίο έχω πει και έχω αναγγείλει ότι
έρχεται, εκκρεµεί στο Γενικό Λογιστήριο -δεν λέω ότι η καθυστέρηση είναι µε ευθύνη του Γενικού Λογιστηρίου- και απλώς περιµένουµε να τακτοποιηθεί η διαδικασία αυτή για να το
καταθέσουµε. Εν τω µεταξύ, όµως, έχουν λήξει οι θητείες. Μας
δηµιουργείται, λοιπόν, ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να τακτοποιήσουµε.
Μία ακόµα διάταξη υπάρχει µέσα, ουσιαστικού χαρακτήρα και κατεπείγοντα- και αυτή είναι η εξής: Στο «Ερρίκος Ντυνάν»
υπηρετούσαν νοσηλεύτριες οι οποίες είχαν πάρει πτυχίο από τη
Σχολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για τις ανάγκες του
«Ερρίκος Ντυνάν», όσο ήταν µεν νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά όπου υπηρετούσαν εκεί επειδή ήταν στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό, το πτυχίο τους τυπικά ήταν τακτοποιηµένο.
Τώρα ξέρετε ότι έχει αλλάξει η ιδιοκτησία του «Ερρίκος Ντυνάν», έχει γίνει µία κανονική ιδιωτική κλινική και πρέπει να τακτοποιήσουµε το ζήτηµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
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συγκεκριµένων νοσηλευτριών που ήδη εργάζονται εκεί -είναι περίπου τριακόσιες είκοσι- προκειµένου να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί που εργάζονταν και να παρέχουν τις ίδιες ακριβώς
υπηρεσίες που παρείχαν. Και αυτό ρυθµίζουµε, προκειµένου να
τακτοποιηθούν και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των
συγκεκριµένων νοσηλευτριών. Αντιλαµβάνεστε, νοµίζω, και τον
επείγοντα χαρακτήρα.
Αιτούµεθα, λοιπόν, αφ’ ενός να κάνετε δεκτή ως εµπρόθεσµη
την εκπροθέσµως κατατεθείσα τροπολογία, αφ’ ενός για το τυπικό µέρος, και να την κάνετε δεκτή επί της ουσίας, καθώς ρυθµίζει αυτά τα ζητήµατα, εκφράζοντας για µία ακόµη φορά την
αίτηση για κατανόηση για τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, αλλά
υπερβήκατε τα δύο λεπτά. Εγώ σας δίνω τον λόγο για δύο µόνο
λεπτά, γιατί βλέπω να ζητούν τον λόγο πολλοί Υπουργοί.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γιακουµάτος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Δεν είχα κανέναν λόγο να φέρω τροπολογία που να είχε πρόβληµα. Όµως, το π.δ. 116/2014 που αφορά
τον Οργανισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριοι συνάδελφοι,
ξέχασε -από αβλεψία;- και δεν έβαλε µέσα τα εµπορικά σήµατα,
κύριε καθηγητά, όπου είναι µια πανάρχαια διεύθυνση.
Άρα ζητάµε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1931 και ειδικό
αριθµό 117 να την κάνετε δεκτή. Πιστεύω ότι οµόφωνα θα τη
δεχθείτε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Βουλευτής που να
θέλει να βγουν τα σήµατα έξω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ξεχάσατε τα σήµατα και έρχεστε εδώ
και λέτε ότι είστε σοβαρός Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ταγαράς για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ζητώ συγγνώµη από
τους συναδέλφους. Ένα λεπτό θα χρησιµοποιήσω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε νοµοσχέδιο και θα µπορούσαµε να το καταθέσουµε
σε αυτό που θα φέρουµε τον επόµενο µήνα, αλλά ο λόγος είναι
ότι έχει λήξει ήδη η προθεσµία για την εκµετάλλευση λατοµείων
σχιστολιθικών πλακών και επειδή µε αφορµή και τον δασικό
νόµο, τον ν.4280 του Αυγούστου, έπρεπε να υποβληθούν στις
µελέτες και στα δικαιολογητικά πρόσθετα στοιχεία, δίδεται µία
παράταση τριών µηνών για την υποβολή αυτών των δικαιολογητικών. Αυτός είναι ο λόγος, κύριε Πρόεδρε, που ήρθε εκπρόθεσµα η τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, να
δώσω τον λόγο στον κ. Αναγνωστάκη που είναι ο τελευταίος οµιλητής και περιµένει από χθες;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Αναγνωστάκη,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι µε τον πιο απόλυτο
και κατηγορηµατικό τρόπο σήµερα κηρύσσεται η έναρξη της
προεκλογικής περιόδου. Όλοι οι Υπουργοί ήρθαν εδώ να φέρουν
τροπολογίες οι οποίες διευθετούν ζητήµατα, πέραν των σηµαντικών και των µεγάλων, ζητήµατα που έχουν να κάνουν ακόµη και
µε την εκλογική τους περιφέρεια. Αν µη τι άλλο, να ευχηθούµε
καλή επιτυχία σ’ αυτόν τον προεκλογικό αγώνα στους κυβερνώντες, αν και δεν την βλέπω.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Δεύτερον, είναι ιδιαίτερα µεγάλη ικανοποίηση για όλους µας,
παρ’ όλο που το Υπουργικό Συµβούλιο δεν συνεδριάζει τακτικά,
ως όφειλε, για να αντιµετωπίσει ζητήµατα της εθνικής µας οικο-
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νοµίας, αλλά και αυτά τα προβλήµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία το γεγονός ότι σήµερα είναι η προσέλευσή τους,
όχι απλά µαζική αλλά µαζικότατη.
Τρίτον, αυτός ο εκφυλισµός, αυτός ο εµπαιγµός του κοινοβουλευτισµού κάποια στιγµή πρέπει να πάρει τέλος. Δυστυχώς οι
παραινέσεις, τόσο της δικής µας πλευράς όσο και των υπολοίπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, δεν έχουν εισακουστεί. Θέλω
να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες
πολίτες σήµερα αντιλαµβάνονται το µέγεθος της καταστρατήγησης της κοινοβουλευτικής τάξης και λειτουργίας.
Έρχοµαι επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Θα µιλήσω, εστιάζοντας στην τροπολογία για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των ιδιωτών προς το δηµόσιο. Με βάση την τριµηνιαία έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους, στη σελίδα 33 αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής
Γραµµατείας Εσόδων τα συνολικά χρέη των ιδιωτών προς το δηµόσιο από φόρους ανέρχονται µέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2014 στα
67,25 δισεκατοµµύρια ή στο 36,73% του ΑΕΠ. Απ’ αυτά, τα ποσά
των 61,03 δισεκατοµµυρίων αφορούν σε χρέη που δηµιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεµβρίου 2013, είναι δηλαδή παλαιό χρέος. Επίσης, για τον Ιούνιο του 2014 αυτή η αύξηση προέρχεται από την
αύξηση κατά 1,03 δισεκατοµµύρια του νέου ληξιπρόθεσµου χρέους προς το δηµόσιο, την αύξηση κατά 873 εκατοµµύρια ευρώ
του νέου ληξιπρόθεσµου χρέους προς το δηµόσιο.
Βεβαίως, η Δηµοκρατική Αριστερά, όχι σήµερα, αλλά µε αλλεπάλληλες παρεµβάσεις της στον δηµόσιο λόγο της τον Δεκέµβριο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο –θα τις
καταθέσω- έχει ήδη επισηµάνει την αναγκαιότητα να πάµε σε µία
ρύθµιση, σε µία διευθέτηση αυτών των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Όµως, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, δεν µπορεί σε καµµία
περίπτωση σήµερα να µιλάµε για ένα θετικό, αποτελεσµατικό
µέτρο, όταν δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών. Και το λέω αυτό, κύριε
Υπουργέ, γιατί; Γιατί νοµίζω ότι είναι κοινός τόπος η εξάντληση
της φοροδοτικής ικανότητας. Ο αριθµός αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο δεν έχει να κάνει µόνο µε αυτή
καθαυτή την οφειλή, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι Έλληνες
πολίτες εντός του τρέχοντος έτους θα πρέπει να καταβάλουν
άλλα 6,5 δισεκατοµµύρια, για να εξοφλήσουν ποιους φόρους; Τον
φόρο εισοδήµατος, τον φόρο της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
που η µείωση κατά 30% παρουσιάζεται ως δήθεν θετική εξέλιξη.
Μα, από µόνο του αυτό αποτελεί εµπαιγµό στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούµενο. Εκτός, λοιπόν, από τους φόρους εισοδήµατος, της ειδικής εισφοράς της αλληλεγγύης, του
τέλους επιτηδεύµατος, του φόρου πολυτελείας, έχει και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, δηλαδή τον ΕΝΦΙΑ.
Υπό την έννοια αυτή, ενώ είναι µία προς τη σωστή κατεύθυνση
διαδικασία αυτή η πρωτοβουλία, ακυρώνεται γιατί στην ουσία,
κύριε Υπουργέ, έχουµε το εξής: Πρώτα απ’ όλα, µε βάση τα όσα
εδώ προτείνετε –στην αιτιολογική σας έκθεση- λέτε ότι θα πρέπει
να είναι φορολογικά ενήµεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης. Δηλαδή το ερώτηµα που µπαίνει είναι το εξής: Αυτοί οι άνθρωποι τη στιγµή που θα µπουν στη ρύθµιση θα έχουν τη
δυνατότητα να πάρουν φορολογική ενηµερότητα και να συνεχίσουν την όποια δραστηριότητά τους;
Ένα δεύτερο ερώτηµα έχει να κάνει µε την ανωτέρα βία. Τι σηµαίνει ανωτέρα βία; Ποιος το καθορίζει; Λέτε «το αίτηµα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που
θεµελιώνουν την ανωτέρα βία». Αυτό θα γίνει –νοµίζω- από σας
πιο σαφές. Εµείς προτείνουµε εδώ να γίνει αντί για «ανωτέρα
βία» ως «σε εξαιρετικές περιστάσεις», έτσι ώστε πραγµατικά να
µπορεί ο καθένας οφειλέτης να εντάσσεται.
Κοιτάξτε το παράδοξο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Λέει: Αν
η φορολογική διοίκηση δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Μα,
το αντίθετο ακριβώς θα έπρεπε να συµβαίνει. Δηλαδή αν δεν έχει
εξεταστεί το ζήτηµα από τη φορολογική διοίκηση εντός δεκαπέντε ηµερών, θα πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται δεκτό, ειδάλλως αυτό είναι µία αντίφαση της δηµόσιας διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές ότι για τη Δηµο-
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κρατική Αριστερά δεν αποτελεί ουσιαστική απάντηση στα προβλήµατα των οφειλετών προς το ελληνικό δηµόσιο και βεβαίως
θα έχει να κάνει µε τις οφειλές προς την εφορία αλλά και προς
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Πραγµατικά έχει ένα θετικό πρόσηµο. Δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, χάσατε την ευκαιρία να απαντήσετε συνολικά εξατοµικεύοντας την κάθε περίπτωση. Για παράδειγµα: Άλλη δυνατότητα έχει ένας, ο οποίος έχει ένα εισόδηµα άλφα, βήτα, και άλλο
αυτός που δεν έχει κανένα πλέον εισόδηµα. Αυτοί οι δύο εξισώνονται, µε αποτέλεσµα η διάθεση και η πρόθεση της Κυβέρνησης
να εισπράξει έστω από αυτές τις ληξιπρόθεσµες οφειλές να διακυβεύεται, να είναι µετέωρη.
Επί της ουσίας –και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοικύριε Πρόεδρε, αντιλαµβανόµαστε ότι κατάλαβε έστω και την
ύστατη στιγµή µε µεγάλη καθυστέρηση, µε αργοπορία η Κυβέρνηση ότι πρέπει να διευθετήσει ένα µείζον ζήτηµα όπως είναι οι
οφειλές προς το δηµόσιο. Αντιλαµβανόµαστε ότι µε τη διευθέτηση αυτή έχει κάποιες πιθανότητες να εισπράξει.
Επίσης, αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Αυτό που δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση και νοµίζω ότι
θα δηµιουργήσει προβλήµατα -και θα είµαστε του χρόνου όσοι
είµαστε στην Αίθουσα αυτή για να το αντιµετωπίσουµε- είναι ότι
δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα του µέσου Έλληνα πολίτη
γιατί έχει εξαντληθεί και, δεύτερον, γιατί δεν κοιτάµε τον οφειλέτη, την κατάστασή του εξατοµικευµένα έτσι ώστε οι προσδοκίες για είσπραξη στον δηµόσιο κορβανά να είναι στέρεες.
Υπό την έννοια αυτή θα πούµε «ναι» αλλά µε µεγάλες επιφυλάξεις.
Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Γενικό Λύκειο
Καρδίτσας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Με επιστολή που έλαβε το Προεδρείο από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ορίζεται ειδικός αγορητής στη σηµερινή συνεδρίαση ο κ. Δαµαβολίτης Κωνσταντίνος
και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Γαβριήλ Αβραµίδης.
Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββας Αναστασιάδης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η
Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει
τον λόγο ο κ. Γιακουµάτος, κύριε Πρόεδρε, για µία νοµοτεχνική
βελτίωση, και εν συνεχεία ο κύριος Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να µου δώσετε τον
λόγο µετά τον κ. Γιακουµάτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γιακουµάτο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Χίλια συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, από
παράλειψή µου και λάθος µου δεν κατέθεσα µία νοµοτεχνική
βελτίωση στην τροπολογία που κατέθεσα προηγουµένως. Την
καταθέτω τώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«
(Να φωτογραφηθεί η σελ. 48)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο τώρα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχει ζητήσει
τον λόγο ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να του τον
δώσω.
Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ θέλω µόνο δύο λεπτά,
κύριε Πρόεδρε. Θα κάνει οµιλία ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, θα µιλήσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τότε, σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, να µου δώσετε για λίγο τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για πολύ λίγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρώτον, εκτός από εσάς, κανείς φοβούµαι -το λέω µε επιφύλαξη, γιατί µπορεί κάποιοι να παρακολουθούν- δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη
συνεδρίαση, ούτε καν τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου που
τους αφορούν όλα όσα λέγει η Βουλή απευθυνόµενη προς αυτούς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Έχει δίκιο ο κύριος Πρόεδρος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεύτερον, µε την πείρα σας και
την πείρα όλων µας γνωρίζουµε ότι µπορούµε να νοµοθετούµε
κανονικά, αν θέλουµε να έχουµε τη γνώµη της Βουλής για ό,τι
εισηγούµεθα από την πλευρά των κυβερνητικών εδράνων, και
µπορεί η Βουλή να δίδει αναδροµική ισχύ –το λέω αυτό και στον
πολύ καλό Κοινοβουλευτικό και γνώστη, τον κ. Βορίδη, τον
Υπουργό Υγείας- και να παρατείνει κάποιες προθεσµίες. Μπορεί
να γίνει και την επόµενη εβδοµάδα και η παράταση να τρέχει
στον ίδιο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τον κ. Γιακουµάτο.
Χθες είχαµε το νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Στο άρθρο 31
γίνονται διορθώσεις σε οργανισµούς Υπουργείων που έχουν δηµοσιευθεί προεδρικά διατάγµατα. Είναι άλλο το θέµα του γίνεται
σε αυτά τα διατάγµατα και τους οργανισµούς. Έθεσα χθες το
θέµα για τις διακρίσεις σε βάρος των εργαζοµένων και των υπαλλήλων που προέρχονται από την ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Θα µπορούσε να µπει εκεί.
Σε κάθε περίπτωση, όπως η παράγραφος 9 του άρθρου 31 του
νοµοσχεδίου του κ. Μητσοτάκη δίδει αναδροµική ισχύ από της
δηµοσιεύσεως των διαταγµάτων, Υφυπουργέ Αναπτύξεως κύριε
Γιακουµάτε και αγαπητέ φίλε στην Περιφέρεια, θα µπορούσες
να κάνεις αυτό, αντί να διορθώνεις τη διόρθωση τώρα. Φέρ’ το
µεθαύριο, την άλλη βδοµάδα και ας έχει αναδροµική ισχύ από
τη δηµοσίευση των διαταγµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα
να πω εγώ.
Επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι το θέµα που θα συζητήσουµε περισσότερο βέβαια –τα άλλα δεν µπορούµε να τα καταλάβουµε
καν- αφορά τα θέµατα της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων χρεών
στην εφορία και τα ταµεία, έχω τη γνώµη ότι θα είναι προς όφελος και του σκοπού ο οποίος επιδιώκεται, αν το τέλος Σεπτέµβρη
-που ορίζεται προφανώς γιατί η διάταξη ετοιµαζόταν προ µηνώνγίνει τέλος Οκτώβρη, να είναι και ο Οκτώβριος µέσα. Αυτό το
λέγω για διευκόλυνση και όσων έχουν πρόβληµα αλλά και για να
επιτευχθεί καλύτερα και ο σκοπός που επιδιώκεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και η τροπολογία µας για τους
αγρότες, επειδή διάβασα στο δηµοσιογραφικό όργανο της
Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, την «ΑΥΓΗ», και σε άλλη εφηµερίδα, ειρωνικά σχόλια, είναι εθελοντική η πρότασή µας για όσους
αγρότες θέλουν να συµψηφιστούν ποσά τα οποία δικαιούνται µε
ποσά τα οποία οφείλουν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ως προς το
πρώτο, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνουµε πολλοί
τι γίνεται εδώ µέσα, αυτό επαφίεται στο φιλότιµο των
συναδέλφων, οι οποίοι δεν πρέπει να θορυβούν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όσοι θέλουµε, παρακολουθούµε, αλλά δεν µπορούµε µε τον θόρυβο που ξεκινάει, όπως
είπα, και από τα κυβερνητικά Έδρανα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι στην ευχάριστη θέση να
παρουσιάσω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας µια ιδιαίτερα
σηµαντική, µια ιδιαίτερα θετική νοµοθετική πρωτοβουλία των
Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Οικονοµικών, µια νοµοθετική πρωτοβουλία που -για να είµαι απόλυτα ειλικρινής- µετά από τη δέσµευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι προϊόν µιας πολύχρονης διαβούλευσης των
κοµµάτων και των κοινοβουλευτικών οµάδων που στηρίζουν την
Κυβέρνηση, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ως Υπουργός Εργασίας ευχαριστώ αµφότερες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες για όλη αυτή τη διαχρονική διαδικασία διαβούλευσης που
ακολουθήθηκε και τις προτάσεις που έκαναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική πρωτοβουλία που
φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση είναι και θετική και σηµαντική,
καθώς έχει και κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις σε όλο το
φάσµα της ελληνικής ζωής του τόπου.
Το σχέδιο της ρύθµισης που παρουσιάζουµε σήµερα δεν έχει
καµµία σχέση µε όλες εκείνες τις –επιτρέψτε µου- αποσπασµατικές ρυθµίσεις που υπήρξαν στο παρελθόν µέχρι σήµερα. Είναι
µια νοµοθετική πρωτοβουλία που ενσωµατώνει µέσα της καινοτόµες προτάσεις, καθώς είναι προϊόν µιας ενδελεχούς αναλυτικής και εξαντλητικής οικονοµικής διαδικασίας, αξιοποιώντας
στοιχεία και µεγέθη, έτσι ώστε να πετύχουµε το µέγιστο και συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Δεύτερον, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία διατηρεί το πνεύµα
–και το επαναλαµβάνω γιατί είναι πολύ σηµαντικό, έχω τοποθετηθεί ως Υπουργός σε αυτό, θα το ξαναπώ- του θεµελιακού
νόµου που φέραµε τον Απρίλιο του 2013, του ν. 4152, µε τον
οποίο κρίνεται -και πιστεύω όλοι συγκλίνουµε σε αυτό πέρα από
τις επιµέρους απόψεις που διατρέχουν τα κόµµατα- το πόσο
έβλαψαν διαχρονικά οι αποσπασµατικές ή οι εναλλακτικές συνεχώς ρυθµίσεις για δεκαετίες τώρα.
Υπενθυµίζω ότι στη χώρα µας πάνω από εκατό ρυθµίσεις –όχι
από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, όχι από Υπουργό σε Υπουργό,
αλλά µέσα και από τον ίδιο τον Υπουργό- έρχονταν διαχρονικά
και ψηφίζονταν στην ελληνική Βουλή. Αυτό, δυστυχώς, τελικά
είχε αρνητικές επιπτώσεις στις συνεπείς και στις υγιείς επιχειρήσεις που τελικά έκλεισαν και χάθηκαν θέσεις απασχόλησης. Αυτό
το πληρώσαµε σήµερα –και το πληρώνουµε- και είναι µία από τις
διαστάσεις της δηµοσιονοµικής κρίσης που έχει η πατρίδα µας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, το πνεύµα της συγκεκριµένης νοµοθετικής
πρωτοβουλίας στέκεται πάνω στον θεµελιακό ν. 4152 και στέλνει
και εκπέµπει ένα µήνυµα που ανοίγει ένα παράθυρο για πέντε
µήνες. Μέσα σε αυτούς τους πέντε µήνες, όλοι οι Έλληνες, όλες
οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα και επιθυµούν, έχοντας ληξιπρόθεσµα χρέη, µπορούν να ενταχθούν στην
πολύ γενναία αυτή ρύθµιση που έχουµε κάνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκεκριµένη ρύθµιση διακρίνεται και από ευαισθησία, καθώς κάνει τον διαχωρισµό των
µικρών και των µεγάλων ληξιπρόθεσµων χρεών, ανταποκρινόµενη στο αίτηµα όλων σας, όλων των πτερύγων της Βουλής που
πάντα ήθελαν να γίνεται για λόγους δικαιοσύνης και ευαισθησίας
αυτή η διάκριση αυτών που χρωστούν λίγα που είναι οι πολλοί
και αυτών που χρωστούν περισσότερα και είναι οι λιγότεροι.
Επιπλέον, επιδιώκουµε µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία να µπει ένα τέλος, σφουγγάρι για τις δυσβάσταχτες
οφειλές και –το σηµαντικότερο- για ένα παρελθόν που σηµατοδοτούσε νοοτροπίες και αντιλήψεις που έβλαψαν τελικά.
Θέλουµε να κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα για όλο τον ελληνικό
λαό, για την ελληνική οικονοµία. Αυτό επιδιώκουµε σήµερα: Να
δώσουµε οξυγόνο –και το κάνουµε- να δώσουµε ανάσες –και το
κάνουµε- σε όλους τους Έλληνες που λύγισαν την περίοδο της
ύφεσης. Επιπλέον, κάνουµε και κάτι για πρώτη φορά: Μέσα από
αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία επιβραβεύουµε τον συνεπή,
επιβραβεύουµε εκείνον τον επιχειρηµατία κι εκείνη την επιχείρηση κι εκείνο τον αυτοαπασχολούµενο ή τον ελεύθερο επαγ-
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γελµατία -και ήταν χιλιάδες αυτοί- οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην
προηγούµενη νοµοθετική ρύθµιση που εξασφάλιζε ένα πλαίσιο
δόσεων.
Το κάνουµε και αυτό µε γενναίο τρόπο για να εκπέµψουµε το
µήνυµα ότι στην πατρίδα µας κάνουµε και µία νέα αρχή σ’ αυτό
το θέµα. Οι συνεπείς απέναντι στο κράτος θα έχουν ιδιαίτερα θετική µεταχείριση.
Κλείνουµε και τους λογαριασµούς µε το χθες. Το εννοώ. Θα
σας πω πολύ απλά, γιατί είναι σηµαντικό καµµιά φορά να µιλάµε
και µε νούµερα και σας θυµίζω ότι µέχρι τις 12 Αυγούστου του
2014 δεν γνωρίζαµε -και στον δηµόσιο διάλογο ακούγονταν και
υπερβολές δυστυχώς και τις περισσότερες φορές ανακρίβειεςγια τα ληξιπρόθεσµα χρέη των ασφαλιστικών ταµείων. Μόλις στις
12 Αυγούστου του 2014 µάθαµε για πρώτη φορά, καθώς χαρτογραφήσαµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µέσα από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Ανοίγω µία παρένθεση για να
πω πόσο σηµαντικό και πόσο θετικό ρόλο παίζει αυτό το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών καθότι, όπως ξέρετε -και το
έχουµε συζητήσει ξανά- µέχρι πριν την ίδρυσή του, η καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως από επιχειρήσεις, ήταν µία λογική που διεπόταν από τη φιλότιµη και την πατριωτική προσπάθεια, δηλαδή πλήρωνε όποιος ήθελε. Οργανωµένος µηχανισµός
είσπραξης, εκτός από το ΙΚΑ, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε
στην πατρίδα µας.
Σήµερα, λοιπόν, µε την ευκαιρία αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, θέλω να σας πω ότι το υπόλοιπο από
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, όσον αφορά τα
ληξιπρόθεσµα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία αυτών που εντάσσονται στο Κέντρο, είναι 11.318.922.975 ευρώ. Τέτοια νούµερα δεν τα
ξέραµε πριν από ένα διάστηµα. Από αυτά τα ληξιπρόθεσµα έχουν
τη δυνατότητα, µε βάση το κατώφλι του 1 εκατοµµυρίου, να ενταχθούν από την 1η Νοεµβρίου στη ρύθµιση που σήµερα έρχεται
για ψήφιση διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα
εννιά αυτοαπασχολούµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οκτακόσιες πενήντα οκτώ επιχειρήσεις µόνο είναι πάνω από 1 εκατοµµύριο µε
οφειλές στο ΙΚΑ. Αυτό σηµαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το
99,7% των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταµεία από την 1η Νοεµβρίου έχουν τη ευκαιρία να µπουν σ’ αυτήν τη µεγάλη και πολύ
γενναία ρύθµιση που φέρνουµε προς ψήφιση.
Θυµίζω, γιατί αυτό είναι που µας συνδέει µε το παρελθόν όπου
θέλουµε να βάλουµε «σφουγγάρι», για να αλλάξουµε τα πάντα
σε επίπεδο κυρίως νοοτροπιών και αντιλήψεων που υπήρχαν
µέχρι χθες, ότι από αυτήν τη χαρτογράφηση που περιέγραψα
λίγο πριν, το 84% αφορά οφειλές από την περίοδο της ευηµερίας, δηλαδή πριν το 2009. Αυτή ήταν η εικόνα στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία που φέρνουµε, όπως είπα λίγο πριν, δίνει τη δυνατότητα σ’
όλους τους Έλληνες, σε επιχειρήσεις να ενταχθούν άµεσα στο
σχήµα. Σε λίγες µέρες από σήµερα, από την 1η Νοεµβρίου συγκεκριµένα, ξέρετε ότι έχει µία πολύ γενναία προσαρµογή όσον
αφορά τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα, που ξεκινούν από
100% και φθάνουν στο 80% και 20% επιπλέον σε αυτούς που
είναι κάτω από 15.000, καθώς γι’ αυτούς έχουµε ένα ειδικό πλαίσιο, στο οποίο δίνουµε τη δυνατότητα των εκατό δόσεων και 50
ευρώ κατ’ ελάχιστον σε µηνιαία καταβολή.
Επίσης, είναι ήδη γνωστό ότι µειώνουµε δραστικά το επιτόκιο
από 8,5% στο 4,56% και αλλάζουµε και το µέλλον.
Όµως, θέλω να πω και να εστιάσω στην προσοχή µου σε δύο
στοιχεία που προσδιορίζουν αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Πρώτον, ανοίξαµε ένα παράθυρο για πέντε µήνες. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι µας ακούν πρέπει να πάρουν το µήνυµα ότι µετά
το πεντάµηνο δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Θα υπάρξει η πάγια
ρύθµιση των δώδεκα δόσεων και θα γίνει ανακεφαλαίωση των
προστίµων και των προσαυξήσεων. Το κράτος πρέπει να κάνει
νέο ξεκίνηµα.
Δεύτερον, πρέπει να πληρώνονται οι τρέχουσες εισφορές.
Είναι βασικό, θεµελιακό στοιχείο αυτής της ρύθµισης, αλλά και
όσων ρυθµίσεων έχουν γίνει στο παρελθόν, αυτών των εκατοντάδων που περιέγραψα.
Παρακολούθησα από εχθές τις θέσεις της Αντιπολίτευσης σε
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site, σε ειδήσεις, για να δω πού εστιάζεται η κριτική της.
Εστιάζεται η κριτική –καλοδεχούµενη είναι- στο πρόγραµµα
και συγκεκριµένα στο ότι αργήσαµε. Σας διαβεβαιώ ότι ο χρόνος
που φέρνει η Κυβέρνηση τη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση
είναι ο πιο κατάλληλος, γιατί τώρα ακριβώς η οικονοµία µας κάνει
τη στροφή από την ύφεση στην ανάπτυξη. Τώρα έπρεπε να έρθει
αυτή η ρύθµιση για να βάλει τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα
στο χθες και το αύριο.
Το δεύτερο, το οποίο είναι και εντυπωσιακό και για το οποίο
επιτρέψτε µου θα ακούσετε και τον αντίλογο: Κυρίως από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ακούω την κριτική ότι δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν τρέχουσες εισφορές που να πληρώνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει
στον κόσµο -στον κόσµο ολόκληρο- οικονοµικό πρότυπο λειτουργίας τέτοιων πρωτοβουλιών, που να λύνουν προβλήµατα χρεών,
που να µη συµπεριλαµβάνουν την καταβολή των τρεχουσών υποχρεώσεων του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης.
Αυτό σηµαίνει ή ότι παίρνετε το βραβείο άγνοιας ή το βραβείο
ανευθυνότητας. Διαλέξτε!
Εγώ θα σας πω, λοιπόν, το εξής: Δικαίωµά σας, δηµοκρατικό
δικαίωµα, να έχετε οποιαδήποτε άποψη, να ασκείτε την οποιαδήποτε κριτική, προσπαθήστε, όµως, στο επίπεδο της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, γιατί εδώ µιλάµε για ζητήµατα τα
οποία µπορεί να κλονίσουν ολόκληρη την οικονοµία.
Παραδείγµατος χάριν, εάν δεν µπει αυτό, σας διαβεβαιώ ότι
την 1η Δεκεµβρίου δεν θα πληρωθεί κανένας συνταξιούχος τη
σύνταξή του. Δεν θα πάρουν σύνταξη δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες. Πολύ απλό!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζί µε αυτήν τη γενναία νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, συµπεριλαµβάνουµε
ακόµα επίσης κάτι σηµαντικό. Για ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες περιπτώσεις δανειοληπτών της παλιάς Εργατικής Κατοικίας
εισάγουµε ρύθµιση και βάζουµε τέλος σε µία παρατεταµένη –και είναι δικαιολογηµένη η κριτική προς την Κυβέρνηση- αναµονή
τους για τη ρύθµιση αυτών των δανείων τους.
Επιπλέον, κάνουµε και κάτι ακόµα, στέλνοντας ένα µήνυµα για
το πως εξορθολογίζεται και πώς νοικοκυρεύεται ο τόπος µας,
στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Στο τελευταίο άρθρο, θα δείτε µία πολύ σηµαντική δέσµη διασταυρώσεων και συµψηφισµών, που γίνονται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα. Δηλαδή
αυτό που δεν γινόταν στο παρελθόν. Να εφαρµόζονται οι νόµοι.
Διασταυρώσεις σε νησίδες που µέχρι τώρα ήταν γκρίζες, καθώς
δεν είχαµε τη δυνατότητα να γνωρίζουµε µέσα από διασταυρώσεις ποιοι χρωστούν και ποιοι κοροϊδεύουν συστηµατικά το κράτος. Παραδείγµατος χάριν, οι συµψηφισµοί µεταξύ φόρου και
ασφαλιστικών εισφορών ήταν άγνωστη λέξη. Μέχρι τώρα κάποιος έπαιρνε την επιστροφή του φόρου του τη στιγµή που χρώσταγε στο δηµόσιο. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες
περιπτώσεις Ελλήνων πολιτών φορολογουµένων, που συστηµατικά δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές και ζητούν να
παίρνουν πίσω φόρους ή κάθε άλλης µορφής χρηµατικά ποσά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Το ίδιο κάνουµε και σε µία σειρά από άλλα ζητήµατα µε αποτέλεσµα να θωρακίζουµε, να νοικοκυρεύουµε και να βάζουµε
τάξη στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Έτσι καταφέραµε –
και απευθύνοµαι σε όλους τους Βουλευτές της Εθνικής Αντιπροσωπείας- σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας
ουσιαστικά να πατάει σε στέρεα πόδια, να έχουµε βάλει ισχυρά
θεµέλια και πλέον να αισθάνονται όλοι ασφαλείς ότι την πρώτη
του µήνα οι συνταξιούχοι θα πάρουν τη σύνταξή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ συντοµεύετε, γιατί πρέπει να τηρούµε το χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, έρχεται τώρα που η οικονοµία κάνει τη µεγάλη στροφή και µπαίνει στο δρόµο της ανάπτυξης.
Θέλουµε να αφήσουµε πίσω ένα κακό παρελθόν αντιλήψεων
και νοοτροπιών.
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Θέλουµε να αφήσουµε πίσω ό,τι ήταν κακό και µας οδήγησε
εδώ.
Θέλουµε να βάλουµε µία τελεία και να κάνουµε ένα νέο ξεκίνηµα. Στο νέο αυτό ξεκίνηµα της στροφής της ελληνικής οικονοµίας, που από την ύφεση περνάει στην ανάπτυξη, θέλουµε να
είναι µαζί όλοι οι Έλληνες. Στην Ελλάδα του αύριο πρέπει να
είναι µαζί, ενωµένοι όλοι οι Έλληνες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε νεότερη επιστολή από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ορίζεται Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος η κ. Έλενα Κουντουρά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Βρούτση, πολλές φορές έχει
συµβεί και υποθέτω ποια θα είναι η απάντηση αλλά νοµίζω ότι
είναι σωστό να την ακούσει και το ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί
στις ρυθµίσεις –πέραν όλων των άλλων- για τις ασφαλιστικές εισφορές εξαιρείτε το ΝΑΤ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για λίγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Δρίτσα, είναι γνωστό ότι στο
ΝΑΤ υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο είναι πολύ πιο ευνοϊκό από αυτές τις ρυθµίσεις. Αν το κάνουµε αυτό, θα έχουµε
σηµαντικά προβλήµατα στα έσοδα του ΝΑΤ. Γι’ αυτό ακριβώς το
ΝΑΤ κρατιέται απ’ έξω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λυκουρέντζος για τέσσερα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι διατάξεις τις οποίες µε την οµιλία σας εισηγηθήκατε και πρέπει να εγκρίνει η Βουλή –και συµφωνούµε και
θα υπερψηφίσουµε όσα αναφέρατε στην οµιλία σας- καθυστέρησαν να έρθουν, µε αποτέλεσµα να ακουστούν δυσµενή σχόλια
για την Κυβέρνηση, διότι είχε προηγηθεί η δέσµευση του Πρωθυπουργού. Καλό είναι να µη δίδεται αυτή η εντύπωση ότι η Κυβέρνηση ολιγωρεί, όταν µάλιστα καλείται να ανταποκριθεί σε
πιεστικές ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά.
Πράγµατι, µε τις διατάξεις που αναφέρατε ανταποκρίνεστε
στην απαίτηση της αγοράς, ούτως ώστε να ρυθµιστούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές κατά ένα τρόπο κατά τον οποίο θα µπορεί
να ανταποκριθεί ο οφειλέτης. Οι πρόνοιες οι οποίες διαλαµβάνονται, πράγµατι, δίνουν λύση και ιδιαίτερα µε αυτήν την αποκλιµάκωση της επιβολής των πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Βρισκόµαστε, λοιπόν, σε µία σωστή κατεύθυνση.
Όµως θέλω να καταθέσω µία ακόµα δική µου πρόταση. Με τη
διάταξη που καταθέσατε µέχρι τις 15.000 ευρώ οφειλές, θα έχει
κάποιος τη δυνατότητα να ρυθµίσει την καταβολή των οφειλών
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του σε εκατό δόσεις. Όµως θέλω, κύριε Υπουργέ, να προσέξετε
το εξής. Μήπως είναι δυνατόν αρχικά οι δόσεις να είναι χαµηλότερες και να έχουν προοδευτική επαύξηση µέχρι την ολοκλήρωση της ρυθµίσεως; Και αυτό γιατί; Γιατί όλοι προσδοκούµε σε
µία βελτίωση της αναπτυξιακής µας προοπτικής και ευελπιστούµε στην αναθέρµανση της αγοράς. Άρα, θεωρούµε χρήσιµο
να δείτε µήπως µπορεί αυτό να αντιµετωπιστεί και µε βάση το
δηλωθέν εισόδηµα των οφειλετών κατά το προηγούµενο έτος.
Μία πρόταση, επίσης, την οποία έχω καταθέσει και ως εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας στον προϋπολογισµό είναι να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση το ελάχιστο αφορολόγητο εισόδηµα σε
συνδυασµό µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στο όριο της
φτώχειας. Είναι µία πρόταση την οποία καταθέτω ενώπιόν σας
γιατί δεν ήσασταν παρών στην επιτροπή, ήταν ο κ. Σταϊκούρας.
Θέλω να λάβετε υπ’ όψιν σας αυτήν την πρόταση, να την κοστολογήσετε και να την αξιολογήσετε. Διότι, αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής προστασίας και
συνοχής στη χώρα µας, πρέπει να ξεκινήσουµε από αυτήν την
πρόταση.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε, στην κριτική που ασκεί η Αντιπολίτευση. Έχουµε το φαινόµενο η Αντιπολίτευση να δυσανασχετεί
όταν λύνονται τα προβλήµατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει συγκροτήσει την πολιτική του παρουσία στη χώρα µόνο µε το εάν υπάρχουν προβλήµατα. Όταν τα προβλήµατα επιλύονται από την
Κυβέρνηση, τότε αισθάνεται το πολιτικό κενό στο οποίο βρίσκεται.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισηµάνω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ πως πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη
στρατηγική τους και να διδαχθούν πολλά από τις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις αλλά και τις ελληνικές, που είναι προς τη θετική
κατεύθυνση, διότι ενδεχοµένως, µε τον τρόπο που πολιτεύονται,
µε αυτήν τη γραµµή της ανευθυνότητας που ακολουθούν, σε
λίγες εβδοµάδες ή σε λίγους µήνες µπορεί να έχουν φέρει τη
χώρα σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε να είναι υποχρεωµένοι ατάκτως να την εγκαταλείψουν.
Πριν όµως φθάσουµε εκεί, κύριε Πρόεδρε, είναι χρήσιµο για
την πατρίδα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να ακολουθήσουν τον δρόµο της υπευθυνότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου.
Ο Υπουργός κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να κάνει κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Καταθέτω, κύριε
Πρόεδρε, τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ως προς τα
ζητήµατα που αφορούν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Είναι ζητήµατα τα οποία ήδη είχα παρουσιάσει από εχθές.
Παρακαλώ να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

1012

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

1013

1014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

1015

1016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Τζαµτζής. Και παρακαλώ για την τήρηση του
χρόνου, όπως έχουµε συµφωνήσει άλλωστε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, για να µη µακρηγορώ επειδή ο χρόνος είναι
ελάχιστος –είναι τέσσερα λεπτά- θα πω ότι συµφωνώ µε την πρόταση του συναδέλφου κ. Λυκουρέντζου, γιατί θα υπάρξει δυνατότητα ακριβώς για όλους τους συµπολίτες µας να
ανταποκριθούν και στη ρύθµιση και να καλύψουν τις όποιες υποχρεώσεις τους.
Θα σταθώ περισσότερο στην τροπολογία, κύριε Υπουργέ, την
οποία έχουµε καταθέσει είκοσι ένας συνάδελφοι. Υπάρχει και
άλλη µία συνάδελφος, η κ. Μπατσαρά, η οποία την υπογράφει
και εκ παραδροµής δεν έχει µπει το όνοµά της.
Είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1950 και ειδικό 134.
Αφορά την υποπαράγραφο ΙΑ.2 του ν.4254/2014, όπου προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικοί οργανισµοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών παρακρατούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν.3614/2007, τα οφειλόµενα ποσά
από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, δανειοδοτήσεις και τα λοιπά, που καταβάλλονται από
τους φορείς του δηµοσίου, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυµες εταιρείες του δηµοσίου τοµέα.
Ο νόµος αναφέρεται σε καταβολές από το δηµόσιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταβάλλει λεφτά. Δεν έχει δικά του λεφτά ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µεσολαβεί και δίνει στους αγρότες και
ελέγχει, ταυτόχρονα, όλο το σύστηµα για την κατανοµή των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτό που θέλουµε να επισηµάνουµε, είναι ότι δεν πρέπει να
γίνεται παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων από τους αγρότες. Άλλο πράγµα είναι αυτό που λέει ο νόµος αυτός, για τα χρήµατα τα οποία δίνει το κράτος τα οποία µπορεί να αφορούν σε
επιστροφή πετρελαίου, επιστροφή ΦΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη επιδότηση και άλλο πράγµα είναι οι κοινοτικές ενισχύσεις.
Διότι οι κοινοτικές ενισχύσεις πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο. Αυτό ορίζει και το άρθρο 28 του κανονισµού 1782/2003, άσχετα αν υπήρξε στα δικαστήρια σχετική
νοµολογία. Η νοµολογία όµως, αφορά παλαιότερο κανονισµό και
συγκεκριµένα τον 1765/1992 της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) τότε.
Αυτό, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν θα
πρέπει να παρακρατώνται, γιατί είναι οι άµεσες ενισχύσεις οι
οποίες καταβάλλονται στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη συνέχιση και τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας.
Καταθέτουµε, λοιπόν, αυτήν την τροπολογία και ζητούµε η
εφαρµογή της υποπαραγράφου ια2 του ν.4254 να µην αφορά τις
πάσης φύσεως άµεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, χρηµατοδοτήσεις που καταβάλλονται στους αγρότες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Πρέπει αυτό, κύριε Υπουργέ, να το δείτε. Ήδη υπάρχει απόφαση και οι τράπεζες δεν µπορούν στις κοινοτικές ενισχύσεις να
κάνουν περικοπές ή να κάνουν παρακράτηση. Αυτό το πράγµα
πρέπει να γίνει και για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα στις περιπτώσεις που έχουµε τις επιστροφές φόρου ή οτιδήποτε άλλο –επιδοτήσεις δηλαδή από το
δηµόσιο- να υπάρξει η ανάλογη παρακράτηση.
Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να παρακρατούνται σε
καµµία περίπτωση από τους αγρότες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Τζαµτζή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι ότι ως
Προεδρείο κάνετε πιστή και στενή εφαρµογή του Κανονισµού και
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οµιλούν οι Βουλευτές ως προτασσόµενοι, δηλαδή τέσσερα
λεπτά.
Στην αρχή της διαδικασίας, όταν προήδρευε ο κ. Τραγάκης,
έθεσα αυτό το θέµα λέγοντας ότι αυτή η συνεδρίαση είναι «sui
generis» συνεδρίαση. Επειδή όµως τα θέµατα είναι πάρα πολλά,
θα πρέπει να υπάρξει µια άλλη προσέγγιση, ώστε όσοι Βουλευτές µιλήσουν, να έχουν άνεση χρόνου, πέραν του τετραλέπτου,
µέχρι και τα επτά λεπτά που δικαιούνται οι αγορητές σε κανονική
συνεδρίαση. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι στη συνέχεια οι εισηγητές
και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα πρέπει να έχουν επίσης
επαρκή χρόνο για να µιλήσουν. Διαφορετικά, δεν µπορεί να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση και θα είναι ένας µονόλογος Υπουργών
και µερικές επισηµάνσεις και ολιγόλεπτες τοποθετήσεις Βουλευτών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να απαντήσω στον κ. Δρίτσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Γεωργιάδη, έχετε και εσείς τον λόγο για λίγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μόνο λίγα δευτερόλεπτα
θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε.
Μου κάνει εντύπωση που παρενέβη ο κ. Δρίτσας, δεδοµένου
ότι έχω τον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών και βλέπω
ότι υπάρχουν δεκατρείς εγγεγραµµένοι Βουλευτές από τη Νέα
Δηµοκρατία και δύο από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ: Μιλήσαµε χθες!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Δρίτσα,
αλλά ποιο είναι το πρόβληµά σας; Εδώ οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας είναι το 90% των εγγεγραµµένων οµιλητών, παρ’
όλο που έχουν συµφωνήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη; Σοβαρολογείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Εντάξει, κύριοι συνάδελφοι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε να δείτε. Αυτό
που κάνετε είναι υποκρισία. Επειδή στη σηµερινή συνεδρίαση λύνονται σειρά θεµάτων υπέρ των πολιτών, προσπαθείτε να δηµιουργήσετε θέµα εκεί που δεν υπάρχει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: ….(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε µε τη διαδικασία, όπως ήταν στην αρχή. Ας προχωρήσουµε στη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουµε,
όπως συµφωνήσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εφαρµόσουµε τον Κανονισµό, ο οποίος προβλέπει είτε προτασσόµενη δευτερολογία ή δευτερολογία, στην
περίπτωση που θέλουν οι χθεσινοί εγγεγραµµένοι οµιλητές,
όπως επίσης και οι εισηγητές.
Τον λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κ. Φωτεινή Κούβελα.
Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ να µιλήσετε από τη θέση
σας, γιατί έχετε τέσσερα λεπτά και δεν επιτρέπεται να ανέβετε
στο Βήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Εγώ δεν µίλησα χθες, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Έτσι είναι ο Κανονισµός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κούβελα,
επειδή δεν µιλήσατε χθες, διότι δεν είχατε γραφτεί για να µιλήσετε, τώρα έχετε προτασσόµενη δευτερολογία.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά ήρθε η τροπολογία και θέλω να µιλήσω γι’ αυτήν. Την τροπολογία την καταθέσατε το απόγευµα. Πότε να δηλώσω για να µιλήσω, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, κυρία συνάδελφε. Θα πρέπει να µιλήσετε από τη θέση σας.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ: Βέβαια, όλη η διαδικασία δείχνει το επίπεδο της δηµοκρατίας που υπάρχει και την υποβάθµιση της Βουλής.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, µέσα σε τέσσερα λεπτά να πω κάποιες σκέψεις για την τροπολογία που ήρθε και αφορά τις ληξι-
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πρόθεσµες οφειλές.
Παρ’ όλο που η ρύθµιση είναι ευνοϊκότερη από αυτήν που
υπάρχει σήµερα, δεν είναι επαρκής, διότι δεν λύνει κανένα πρόβληµα των υπερχρεωµένων πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν
οφειλές στο δηµόσιο, στις τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία και σε τρίτους, όπως είναι η ΔΕΗ. Η λογική είναι ότι
όποιος δεν έχει διαθέσιµο εισόδηµα ή δεν έχει καθόλου εισόδηµα, δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί, όσες δόσεις κι αν του
ορίσουν. Κατά συνέπεια, το µεγαλύτερο πρόβληµα του προτεινόµενου πλαισίου, είναι ότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν την ικανότητα
αποπληρωµής του φορολογούµενου πολίτη αλλά ούτε και την
ανάγκη επιβίωσής του.
Πιο συγκεκριµένα, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν το αν κάποιος εργάζεται ή είναι άνεργος, αν έχει εισοδήµατα από άλλες πηγές ή
αν δεν έχει καθόλου εισόδηµα, παρά µόνο εάν επιθυµεί να ενταχθεί στη ρύθµιση, ανεξαρτήτως των λόγων και των αιτιών που
τον έφεραν στη θέση να µην έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει
αυτές τις οφειλές εξαρχής.
Για εµάς, θα έπρεπε να συνδεθεί το πλαίσιο ρύθµισης µε το
διαθέσιµο εισόδηµα ή µε τη φοροαποδοτική ικανότητα αλλά και
µε το σύνολο των οφειλών του πολίτη. Αν και θεσµοθετήθηκαν
από την Κυβέρνηση οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, φαίνεται ότι
δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά το σχεδιασµό αυτού του πλαισίου
ρύθµισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Αυτό αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι προέχει η
επιβίωση του φορολογούµενου και της οικογένειάς του αλλά θεσµοθετεί µέτρα και διατάξεις που παραµένουν στα χαρτιά ως
διακοσµητικά και προεκλογικά στοιχεία, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν τη βάση για την επίλυση του προβλήµατος της υπερχρέωσης.
Η πρόταση νόµου, που καταθέσαµε ως ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή,
απαντά µε καλύτερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο στο πρόβληµα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Πρώτον, η χρησιµοποίηση κοινωνικών και εισοδηµατικών κριτηρίων και στις δύο περιπτώσεις είναι δείκτης για τη λογική και
τη στόχευση που έχει η πρότασή µας και από η οποία απουσιάζει
πλήρως από τη λογική της Κυβέρνησης και από την παρούσα
τροπολογία.
Δεύτερον, η βασική φιλοσοφία της πρότασής µας, είναι η σύνδεση των δόσεων µε το διαθέσιµο εισόδηµα του οφειλέτη.
Τρίτον, το ζήτηµα της διευθέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο, θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί
από κοινού µε τα «κόκκινα» δάνεια.
Τέταρτον, προτείνουµε τη δηµιουργία ενδιάµεσου δηµόσιου
φορέα διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, σε συνδυασµό µε τη
διευθέτηση των οφειλών προς το δηµόσιο. Θα έχουµε υπερπολλαπλάσια οφέλη από την εφαρµογή του άλφα ή του βήτα µέτρου
ξεχωριστά. Ο ενδιάµεσος δηµόσιος φορέας, θα αντιµετωπίζει το
σύνολο των οφειλών σε συνδυασµό µε το περιουσιολόγιο. Θα
διασφαλίζει, επίσης, ότι αυτοί που µπορούν να πληρώσουν, θα
πληρώνουν σύµφωνα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα, όπως,
άλλωστε, προβλέπει και το Σύνταγµα.
Ο ενδιάµεσος φορέας δηµοσίου ενδιαφέροντος, θα µπορεί να
αποτρέπει κακόβουλες συµπεριφορές -όχι µόνο από αυτούς που
έχουν πραγµατικό πρόβληµα- οι οποίες είναι ανοικτές προς εκµετάλλευση µε τις οριζόντιες ρυθµίσεις της συγκεκριµένης τροπολογίας.
Με τις προτάσεις µας θα δοθεί σηµαντική ανάσα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσµο αλλά και θα ενισχυθούν τα δηµόσια
έσοδα.
Το πλαίσιο ρύθµισης που προτείνουµε έχει χαρακτηριστικά
αναδιανοµής καθώς θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κοινωνικά
κριτήρια για τις προβλεπόµενες ελαφρύνσεις, ενώ παράλληλα
µε τα περιουσιακά όρια που θα τεθούν, θα αποκλείονται οι έχοντες.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την άποψη ότι για να έχει επιτυχία
ένα πλαίσιο ρυθµίσεων, αφ’ ενός πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν το
σύνολο των υποχρεώσεων του φορολογούµενου, του οφειλέτη
αφ’ ετέρου και την επιβίωσή του, µε την έννοια ότι θα πρέπει να
του αφήνει ένα ελάχιστο εισόδηµα για την επιβίωση του ίδιου και
της οικογένειάς του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η συγκεκριµένη τροπολογία, όµως, δεν έχει τηρήσει ούτε τις
βασικές ανθρωπιστικές αρχές για την ανακούφιση των πολιτών
από το βάρος της υποχρέωσης και µάλιστα σε µία περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σίµος Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να εκφράσω κι εγώ την ικανοποίησή µου για την
αναγκαιότατη ρύθµιση των οφειλών που έφερε το Υπουργείο Οικονοµικών. Είναι απαιτούµενη ανάσα για την οικονοµία µας.
Υπάρχουν και άλλα βήµατα που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση της ρευστότητας. Αυτά, όµως, τα βήµατα που ανακοινώθηκαν σήµερα είναι αναγκαία.
Δεν θα µακρηγορήσω, θα σεβαστώ το χρόνο των συναδέλφων.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Ταγαρά, για την αποδοχή της τροπολογίας για τα σχιστολιθικά λατοµεία. Ήταν ένα πρόβληµα το οποίο νοµίζαµε ότι λύθηκε. Θέλω
να πω εν τάχει ότι στα λατοµεία αυτά επί δεκαετίες, µε ευθύνη
των αρχών, υπήρχε ένα ιδιότυπο καθεστώς προσωρινής λειτουργίας. Το Μάρτιο του 2014, µε την ψήφιση του ν.4258, επιτέλους
καθορίστηκε η διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας τους
και τέθηκαν σαφέστατες προθεσµίες.
Όµως, τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε ο νέος δασικός
νόµος, ο ν.4280, περί προστασίας των δασών και των δασικών
εκτάσεων και εκεί ρυθµίστηκαν εξαντλητικά οι προϋποθέσεις για
την επέµβαση προς λατοµική εκµετάλλευση σε δάσος ή δασική
έκταση. Κατά συνέπεια, έπρεπε και οι µελέτες των λατόµων να
τροποποιηθούν και να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος, µία τρίµηνη
παράταση, όπως ορίζει η τροπολογία.
Με τον τρόπο αυτό –γιατί υπήρχε κίνδυνος, κύριε Πρόεδρε, να
σταµατήσουν τη λειτουργία τους τα λατοµεία της Καρύστου, που
είναι ο αιµοδότης της οικονοµίας της περιοχής, ειδικά την περίοδο της κρίσης- δίνεται λύση σε ένα επείγον πρόβληµα και ευχαριστούµε πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες µου για
την τελευταία τροπολογία για τα λατοµεία της νοτίου Καρυστίας,
όπου πράγµατι λύθηκε –έστω για τους επόµενους τρεις µήνες
και ελπίζω να φτάσει- το θέµα της αδειοδότησης.
Μπαίνω στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών, την
περιβόητη των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Μου κάνει πολύ µεγάλη
εντύπωση και θέλω να συνεχίσω τη σκέψη του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχει στην κυριολεξία εξαφανιστεί από την Αίθουσα. Μου κάνει
τροµακτική εντύπωση. Έφυγε ο ζόφος; Έφυγε η µιζέρια; Λύθηκαν όλα τα προβλήµατα και εξαφανίστηκε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία επί µήνες παρουσιάζει το τεράστιο αυτό
πρόβληµα ως τη µεγαλύτερη πληγή των επιχειρηµατιών, των
ελευθέρων επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων, κυρίως, αλλά
και των µεγάλων επιχειρήσεων.
Αντί να ακούσουµε κάποιες προτάσεις, να ακούσουµε παρατηρήσεις, να ακούσουµε -γιατί όχι;- θετικά για κάτι το οποίο περιµένει εναγωνίως όλη η κοινωνία, να ακούσουµε επιτέλους ότι
ναι, µπορεί να καθυστερήσαµε δύο µήνες από τότε που εξηγγέλθη αλλά έγινε αυτό το πράγµα, δηλαδή, να ακούσουµε την
κατηγόρια ότι καθυστερήσαµε, προσπαθούµε να καταλάβουµε
τι ακριβώς συµβαίνει στην Αίθουσα.
Γιατί τα λέω αυτά; Τα λέω, γιατί ο διάλογος που λαµβάνει
χώρα σε αυτήν την Αίθουσα, είναι παιδευτικός για ολόκληρη την
κοινωνία. Δεν είναι µονότονες φωνές ούτε µονόλογοι εξαντλητικοί χωρίς αποτέλεσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα λύνεται ένα ορατό, ουσιαστικό, πραγµατικό πρόβληµα χιλιάδων επαγγελµατιών στην Ελλάδα. Στην πραγµατικότητα, αυτό το οποίο πετυχαίνουµε, είναι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ IΕ’ - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

δύο πράγµατα µαζί. Πράγµατι, η τροπολογία, όπως κατετέθη σήµερα, έχει πάρα πολλά θετικά. Πετυχαίνουµε τα εξής πράγµατα.
Πρώτον, διασφαλίζουµε σε µακρότερο χρονικό διάστηµα τα
έσοδα της χώρας, αναγνωρίζοντας εµµέσως πλην σαφώς ότι
υπάρχει υπερφορολόγηση και ότι δεν µπορούµε αυτά να τα ζητάµε µεµιάς. Δεύτερον, εξασφαλίζουµε στη µέση ελληνική οικογένεια, την απουσία ενός βάρους που θα έφερνε αργά ή γρήγορα
πολλά λουκέτα µέχρι το τέλος του χρόνου. Τρίτον, εξασφαλίζουµε
στην ελληνική οικογένεια, µειώνοντας το µηνιαίο φορολογικό
βάρος, ένα πρόσθετο εισόδηµα, το οποίο προφανώς δεν θα πάει
ούτε σε αποταµίευση ούτε στα σεντούκια. Όµως, για τη µέση ελ
ληνική οικογένεια θα πάει στην κατανάλωση και θα ζεστάνει την
αγορά. Αν αυτό συµπληρωθεί -απευθυνόµενος στο οικονοµικό επιτελείο- µε ένα θετικό νόµο για τα «κόκκινα» δάνεια -ιδιαίτερα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων- και αν µετά τα stress tests των τραπεζών, ανοίξει ο διάδροµος της χρηµατοδότησης και της ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα, τότε πράγµατι το 2015 ανοίγει
και ξεκινάει ένας εντελώς διαφορετικός οικονοµικός χρόνος για
την πατρίδα. Αν αυτό συνδυαστεί -που θα συνδυαστεί- µε µεγαλύτερη πολιτική και οικονοµική αυτονοµία, µε το τέλος του µνηµονίου, αλλά το πέρασµα σε µία άλλη εποχή, όπου από το πίσω
κάθισµα του αυτοκινήτου «Ελλάς» περάσουµε στο µπροστινό κάθισµα, αποκτώντας την αυτονοµία, την µεγαλύτερη αυτονοµία που
έχουµε ανάγκη, τότε πράγµατι οι συνθήκες για την ελληνική οικογένεια, η ψυχολογία της αγοράς και των πολιτών θα αλλάξει.
Να, γιατί ξεκινώντας και γυρίζοντας πάλι στον αρχικό µου συλλογισµό, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι απούσα, παραδειγµατικά και θεαµατικά, από αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Υψηλάντης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι στη σηµερινή
ηµέρα η οποία είναι πάρα πολύ σηµαντική για την Ελλάδα και την
κοινωνία µας, η Αντιπολίτευση, η οποία προσδοκά περισσότερα
από τον ελληνικό λαό, είναι απούσα.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ηµέρα όπου το
δίκαιο της ανάγκης που είχε η χώρα µας όλη αυτήν την περίοδο
παίρνει ένα τέλος και µε πανηγυρικό τρόπο. Με καθυστέρηση;
Ενδεχοµένως. Όµως, είναι µία µέρα-ορόσηµο, παραµονή της
εθνικής επετείου, διότι σήµερα, επιτέλους, µπαίνουµε σε µία διαδικασία υιοθέτησης των προαπαιτούµενων, όπως έχω ξαναπεί,
της ελληνικής κοινωνίας, των προαπαιτούµενων εκείνων που θα
της ξαναδώσουν την ώθηση, την ορµή, για να µπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της και να πάει µπροστά.
Σε αυτά είστε απόντες, χωρίς καµµία αιτιολογία, µε υπεκφυγές
ανόητες, αστείες, µικρές, διαδικαστικών θεµάτων. Πού είστε κύριοι; Γεµίζετε τις αίθουσες εδώ και ανεβάζετε «ταµπούρλα» του
πολέµου, του µίσους, του διχασµού στην ελληνική κοινωνία. Πού
είστε σήµερα να πείτε ότι επιτέλους, η υπερφορολόγηση µπαίνει
σε µία άλλη διάσταση, µε τη δέσµευση της Κυβέρνησης να µειώσει σταδιακά τους φορολογικούς συντελεστές και µε τη δυνατότητα σήµερα της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων
φορολογουµένων και ασφαλισµένων, να ρυθµίσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο -µέχρι και εκατό δόσεις- την υπερφορολόγηση αυτή που είχαµε µέχρι σήµερα, λόγω της κατάστασης της
ανάγκης, λόγω του πολέµου που εσείς δεν έχετε παραδεχθεί,
θαρρείς και είστε από άλλο πλανήτη;
Πού είστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Έχετε πάει να καταθέσετε στεφάνια; Όχι, βέβαια. Έχετε πάει να προσκυνήσετε κάποιον άλλον ηγέτη θρησκευτικής οργάνωσης ή δόγµατος; Όχι,
βέβαια. Είστε απόντες, διότι δεν είστε ποτέ παρόντες, όταν σας
χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Δεν ήσασταν παρόντες όταν µπορούσατε να συγκυβερνήσετε αυτόν τον τόπο και να δώσετε µαζί
µας τον αγώνα, για να φύγουµε από αυτόν τον πόλεµο. Τώρα
δήθεν έρχεστε ως σωτήρες αυτού του τόπου. Πού τα λέτε αυτά;
Νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός θα ξαναµπεί στην ίδια διαδικασία;
Νοµίζετε ότι θα επαναληφθούν τα σφάλµατα, έτσι όπως τα θέλετε;
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Ακούστε να δείτε, σήµερα την ηµέρα αυτή ορόσηµο για την
Ελλάδα, ο Έλληνας φορολογούµενος πραγµατικά θα µπορέσει
να βάλει νοικοκυριό στο σπίτι του, στις οικονοµίες του, θα µπορέσει πραγµατικά να δει µε άλλο µάτι το αύριο, το οικονοµικό
του µέλλον και το νοικοκυριό του. Αυτήν τη δυνατότητα τη δίνει
η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαµαρά την κατάλληλη στιγµή, όταν
προσπαθούµε να περάσουµε από την µεγάλη κρίση, από την
ύφεση στην ανάκαµψη.
Επίσης, έχουµε σηµαντικά θέµατα παράλληλα µε τις ρυθµίσεις
των φόρων, όπως την ανάσα στην χρηµαταγορά µε τα θέµατα
του «πόθεν έσχες». Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο ήταν και αυτό
αξίωση της ελληνικής κοινωνίας, προκειµένου ένα µεγάλο κοµµάτι Ελλήνων εργαζοµένων να πάει µπροστά. Δεν θέλω, κύριε
Υπουργέ, µε το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε να υποτιµήσω,
λόγω αυτών των τροπολογιών, τη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισµό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της
ελληνικής διοίκησης. Πρέπει να συνεχίσετε έτσι. Αν θέλουµε να
περάσουµε αυτόν το µεγάλο σκόπελο, οριστικά και αµετάκλητα,
έξω από τις σειρήνες τις δηµαγωγίες και το λαϊκισµό που, δυστυχώς, ακόµα χτυπά την πατρίδα µας.
Θέλω, όµως, κλείνοντας να επισηµάνω το εξής: Υπάρχουν
πολλά να κάνουµε και πρέπει να δεσµευτούµε, αγαπητέ coach,
και στον ελληνικό λαό. Σε σας, κύριε Ιωαννίδη, αναφέροµαι. Πρέπει να δεσµευτούµε στον ελληνικό λαό. Υπάρχουν, για παράδειγµα, ιδιορρυθµίες στα νησιά µας. Δεν είναι δυνατόν να
υπάρχει ασφάλιση όλο τον χρόνο σε περιοχές της χώρας, όπου
το χειµώνα δεν λειτουργούν. Πρέπει να δίδεται η δυνατότητα
αναστολής. Για παράδειγµα, σε κάποιον οδηγό ταξί στην
Όλυµπο Καρπάθου, να δίνεται η δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας του κατά τη νεκρή περίοδο και η δυνατότητα αναστολής, βέβαια, των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που υπάρχουν. Το
λέω αυτό σε µία σηµαντική ηµέρα για το ελληνικό Κοινοβούλιο,
διότι πρέπει να δούµε ορισµένα πράγµατα της Ελλάδας και µε
ένα διαφορετικό µάτι. Έχουµε τη δυνατότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συµπτωµατικά είναι µία σηµαντική στιγµή για το Κοινοβούλιο,
αφού µία τροπολογία που περιµέναµε για πολλούς µήνες -συζητιόταν πολύ καιρό κι είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό- έρχεται, σήµερα, να συζητηθεί και να ψηφισθεί στη Βουλή.
Μάλιστα, έρχεται χωρίς προαπαιτούµενα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς περιορισµούς, χωρίς όλα εκείνα µε τα οποία το προηγούµενο διάστηµα κάποιοι ήθελαν να τη συνδέουν, ότι δηλαδή
θα έλθει η τροπολογία, θα έχει εβδοµήντα δύο ή εκατό δόσεις
αλλά δεν θα απευθύνεται σε όλους, διότι θα υπάρχουν τέτοιοι
περιορισµοί που οι άνθρωποι δεν θα µπορούν να ενταχθούν. Όλα
αυτά σήµερα ξεπερνιούνται.
Κατά τη γνώµη µου, η Κυβέρνηση µε τέτοιες πρωτοβουλίες
αποδεικνύει ότι αποκτά ξανά πλήρη επαφή µε την κοινωνία, γιατί
σήµερα συζητάµε για ένα πραγµατικό, ένα υπαρκτό πρόβληµα
της κοινωνίας. Σήµερα δεν µιλάµε σε υψηλούς τόνους. Σήµερα,
ακούγοντας τον αφουγκρασµό των Ελλήνων πολιτών που είχαν
ληξιπρόθεσµες οφειλές, ερχόµαστε να δώσουµε µία καθοριστική
λύση.
Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να µπω στην ουσία της τροπολογίας -που δεν χρειάζεται επιπλέον επιχειρήµατα, διότι µιλά από
µόνη της- θα έλεγα ότι για όποια µικροπροβλήµατα δηµιουργηθούν κατά την εφαρµογή, θα πρέπει να υπάρχει δέσµευση από
το Υπουργείο Οικονοµικών ότι αµέσως θα επιλυθούν, διότι µπορεί η εφαρµογή να αναδείξει κάποιες τυχόν αδυναµίες.
Έτσι τι πετυχαίνουµε; Πετυχαίνουµε το αυτονόητο, δηλαδή οι
πολίτες να δίνουν αυτό το ποσό που µπορούν στο κράτος, διότι
όλοι αναγνωρίζουν την οφειλή τους, απλώς δεν µπορούσαν
µέχρι σήµερα να δώσουν το ποσό που ζητούσε το κράτος. Σήµερα δίνουν κάτι πολύ λιγότερο.
Σήµερα, εκτός από το οικονοµικό όφελος, πετυχαίνουµε µια
κοινωνική ισορροπία, αφού δηµιουργούµε συνεργάσιµους πολίτες, συνεργάσιµους οφειλέτες που σέβονται το χρέος τους και
έρχονται να το τακτοποιήσουν και δεσµεύονται το υπόλοιπο διά-
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στηµα να συνεργαστούν µε βάση όλα όσα θα συµφωνήσουν. Για
µένα, αν θέλετε, αυτό το δεύτερο ίσως να είναι και πολύ σηµαντικότερο από το οικονοµικό στοιχείο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Κύριε Πρόεδρε, µιας και ανοίγουµε την κουβέντα των θετικών
παρεµβάσεων της Κυβέρνησης, να θυµίσουµε ότι σιγά-σιγά πρέπει να ανοίξουµε την κουβέντα του αφορολόγητου. Σιγά-σιγά
πρέπει να αρχίσουµε να µιλάµε γι’ αυτό, γιατί το αφορολόγητο
στους επαγγελµατίες είναι προϋπόθεση για την αναπτυξιακή πορεία. Επιτέλους, να ανοίξουµε από τώρα και όχι το 2015 την ουσιαστική κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ.
Ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος έφερε αρκετά δεινά στους συµπολίτες µας,
ο ΕΝΦΙΑ, που όλοι έχουµε συµφωνήσει ότι φτιάχτηκε όπωςόπως, ο ΕΝΦΙΑ, που όλοι συµφωνούµε ότι έχει αδυναµίες και αδικίες, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί τώρα, απ’ αυτήν την
Κυβέρνηση µε δέσµευση του Πρωθυπουργού. Πρέπει για τον
επόµενο χρόνο ο ΕΝΦΙΑ να αλλάξει ριζικά και να δεσµευτούµε
τώρα, όχι τον επόµενο χρόνο, ότι όπου υπάρχουν κραυγαλέες
διαφορές, θα υπάρξει συµψηφισµός.
Εµείς θα κοιτάξουµε την κοινωνία στα µάτια και όχι κάποιοι
άλλοι που βγήκαν σήµερα κόντρα στην ιδεολογία τους να υπερασπιστούν την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι «σηµαία» της δικής
µας ιδεολογίας, της δικής µας παράταξης και παρά την πίεση για
την εφαρµογή αυτού του νόµου, θα πρέπει εµείς αυτό, το «λάβαρο» να µην το χαρίσουµε σε κανέναν. Εµείς θα βγούµε µπροστά για να καταλάβουν τότε όλοι οι συµπολίτες µας πως ό,τι
καλύτερο περιµένουν για την ιδιοκτησία, θα προέλθει από µία
παράταξη που πιστεύει στις ίδιες αξίες, στις ίδιες αρχές για τις
οποίες και αυτοί αγωνίζονται και δηµιούργησαν, διότι εµείς επιβραβεύουµε και βλέπουµε µε πολύ καλό µάτι αυτόν που έχει,
αυτόν που δηµιουργεί. Άλλοι τον υποβλέπουν και άλλοι πιθανώς
στο µέλλον να τον φέρουν µπροστά σε εκπλήξεις, επειδή θα είναι
ο κατέχων, διότι έχει ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτά τα αυτονόητα ας µην τα αφήσουµε ως εκκρεµότητα και
ας προετοιµαστούµε από σήµερα, κύριε Υπουργέ, για να µιλήσουµε επί της ουσίας και για τον ΕΝΦΙΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Αραµπατζή έχει τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι δεν
πρέπει να υπάρχει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα, από οποιαδήποτε πτέρυγα και αν προέρχεται, εκτός αν τον χαρακτηρίζει πολιτική µιζέρια, που να µπορεί να αντιλέξει ότι η σηµερινή ρύθµιση
για τα ληξιπρόθεσµα προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, είναι η γενναιότερη ρύθµιση που έχει έλθει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Σας το λέω αυτό, γιατί έχω θητεύσει δεκατέσσερα
χρόνια στο «Επιχειρείν» και πράγµατι η ρύθµιση αυτή έχει τα περισσότερα αποδεδειγµένα ευεργετήµατα.
Επί της ουσίας εντάσσει ανεξαιρέτως στις ευνοϊκότατες διατάξεις και τους συνεπείς και τους ασυνεπείς οφειλέτες. Όλοι
τους έχουν δικαίωµα και για τις εβδοµήντα δύο και τις εκατό δόσεις.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στην ένταξη των οφειλετών στη ρύθµιση,
πρώτον γιατί φαίνεται, κύριοι συνάδελφοι ότι µαθαίνουµε από τα
λάθη µας.
Θα θυµίσω το ολίσθηµα της προηγούµενης ρύθµισης του ν.
4152/2013 για τις σαράντα οκτώ δόσεις. Το αποκαλώ ολίσθηµα,
γιατί ο τότε Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, ο κ. Θεοχάρης, µε τη σύµφωνη, βέβαια, γνώµη της τότε πολιτικής ηγεσίας,
απέκλεισε τότε από τη ρύθµιση, παρά τις ενστάσεις των κυβερνητικών Βουλευτών, τους µέχρι τότε συνεπείς οφειλέτες. Και
ποιοι ήταν µέχρι τότε συνεπείς οφειλέτες; Αυτοί που µε νύχια και
µε δόντια προσπαθούσαν να πληρώσουν µέχρι τότε εκποιώντας
τις όποιες οικονοµίες τους. Τους απέκλεισε αφήνοντάς τους τις
δώδεκα δόσεις, µε αποτέλεσµα να καταστούν ασυνεπείς φορτώνοντας κατά ένα δισεκατοµµύριο το µήνα το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Ευτυχώς σήµερα όλα αυτά απαλείφονται µε
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το κείµενο που έχουµε µπροστά µας προς νοµοθέτηση.
Η ρύθµιση δίνει ανάσα -και πρέπει να το υπογραµµίσουµε ιδιαίτερα- όχι µόνο γιατί µειώνει αισθητά τις προσαυξήσεις και τους
τόκους αλλά γιατί ανακουφίζει ουσιαστικά από τα πρόστιµα, από
τους παρακρατούµενους φόρους, ειδικά όταν αυτοί είναι στο
ισόποσο της οφειλής.
Σκεφτείτε µέχρι σήµερα κάποιον που δεν δύναται λόγω οικονοµικής αδυναµίας να καταθέσει περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Χρωστάει 1000 ευρώ ΦΠΑ, για παράδειγµα. Με 100% προσαύξηση,
η οφειλή του πηγαίνει αµέσως στα 2000 ευρώ, µε αποτέλεσµα
ούτε αυτός ποτέ να µπορέσει να ανταποκριθεί ούτε το κράτος
να εισπράξει τα αναγκαία έσοδα.
Με τη σηµερινή ρύθµιση, λοιπόν, τα πρόστιµα αυτά ουσιωδώς
ελαχιστοποιούνται και πρέπει να το τονίσουµε. Θα πρέπει να
πούµε και για τη µείωση των επιτοκίων υπερηµερίας στο µισό,
από το 8,75% στο 4,56%.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω κάποιες επισηµάνσεις. Θα ήθελα
να ρωτήσω, κύριοι Υπουργοί, τι θα γίνει µε τις βεβαιωµένες αλλά
όχι ληξιπρόθεσµες οφειλές, όπως για παράδειγµα οι υπόλοιπες
δόσεις που θα προκύψουν από τον Οκτώβρη και µετά και αφορούν, για παράδειγµα, το φόρο εισοδήµατος ή τον ΕΝΦΙΑ.
Δεύτερον, απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση, την παρακολούθηση της ρύθµισης δηλαδή από τους οφειλέτες, είναι η
τακτοποίηση των τρεχουσών οφειλών τόσο προς το δηµόσιο όσο
και προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Με άλλα λόγια αν κάποια επιχείρηση δεν µπορέσει τον Οκτώβριο, µόλις θα µπει στη ρύθµιση,
να πληρώσει τα ένσηµα, χάνει τη ρύθµιση. Τι θα γίνει µ’ αυτούς
τους οφειλέτες; Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν µπορούν να µπουν κι
αυτοί στη ρύθµιση των εβδοµήντα δύο ή εκατό δόσεων για τις
τρέχουσες οφειλές, γιατί αυτό ίσως θα σηµάνει και δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό. Πλην όµως νοµίζω ότι πρέπει να δούµε αν και
τις τρέχουσες οφειλές, που δηµιουργούνται, δοθείσης της οικονοµικής συγκυρίας, πρέπει να τις αντιµετωπίσετε µε δώδεκα ή
είκοσι τέσσερις δόσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Χαρδούβελη.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς τα λάθη του ΕΝΦΙΑ τελειωµό δεν
έχουν. Είναι να µην ξεκινήσει κάτι στραβά, όπως λέει ο λαός.
Εξηγούµαι αµέσως.
Μπροστά σε µια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι πήγαν στην εφορία για να πάρουν την επιστροφή του φόρου εισοδήµατος, του ΦΠΑ, του πετρελαίου οι
αγρότες ή ακόµα και το εκλογικό επίδοµα οι δηµοτικοί υπάλληλοι. Βρέθηκαν µπροστά σε µια δυσάρεστη έκπληξη, γιατί, κύριοι
Υπουργοί, τους κρατήθηκε άπαξ και προκαταβολικά όλος ο
ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή, δεν τους κρατήθηκαν οι δόσεις που µέχρι τότε
ήταν ληξιπρόθεσµες και θα ήταν και το εύλογο και το νόµιµο να
γίνει αλλά προκαταβολικά και άπαξ.
Να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι -µιλάω ειδικά για
τους αγρότες- περίµεναν την επιστροφή του φόρου πετρελαίου
από 31/7. Βάσει εγκυκλίου, για τη διασταύρωση τυχόν οφειλών
τους προς δηµόσια και ασφαλιστικά ταµεία έχουν υποστεί µια
άνευ προηγουµένου καθυστέρηση, η οποία, βεβαίως, οφείλεται
στις υπηρεσίες, µέχρι να γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις.
Έγινε, λοιπόν, αυτή η τρίµηνη καθυστέρηση. Έρχονται σήµερα
να τους προκαταβληθεί όλος ο ΕΝΦΙΑ.
Θεωρώ ότι είναι ολότελα άδικο και απαράδεκτο. Γι’ αυτό και
είκοσι τέσσερις συνάδελφοί µου από τη Νέα Δηµοκρατία σας καλούµε να επιληφθείτε αµέσως του θέµατος.
Μια κουβέντα θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσω,
µε την ανοχή σας. Βεβαίως και υποστηρίζω την υπ’ αριθµόν 1350
τροπολογία. Είναι απαράδεκτο να παρακρατώνται οι κοινοτικές
ενισχύσεις. Και αυτό δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να το αφήσουµε να συµβαίνει.
Ευχαριστώ και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόλλιας.
Μετά θα µιλήσει ο κ. Μπασιάκος, µετά ο κ. Δαβάκης και µετά
θα πάρει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, παίρνω τον λόγο για να αναφερθώ κατ’ αρχάς στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1941, την οποία καταθέσαµε από
κοινού µε τον συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ κ. Γκόκα και αφορά τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών. Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος την έκανε αποδεκτή, γιατί, κύριε Πρόεδρε,
επανειληµµένως έχουµε επισηµάνει σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
ότι ο ν.4015 που ψηφίστηκε το 2011 και αφορά τη λειτουργία των
αγροτικών συνεταιρισµών έχει πάρα πολλά προβλήµατα που παρεµποδίζουν τη λειτουργία τους. Έχει ασάφειες, κενά και είναι
ιδιαίτερα περίπλοκος, σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση και τη µετατροπή των ΕΑΣ σε συνεταιρισµούς ΑΕΣ.
Με αυτήν την τροπολογία, διευκολύνουµε τις οργανώσεις να
ολοκληρώσουν τις διαδικασίες µετατροπής και συγχώνευσης
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία. Θα επαναλάβω, όµως, κύριε
Πρόεδρε, ότι απαιτείται όλη η νοµοθεσία, όλες αυτές οι τροπολογίες, οι διατάξεις αυτού του νόµου που ξεκινούν από το 1920,
να κωδικοποιηθούν σε ένα νόµο που θα είναι χρήσιµος και εφαρµόσιµος.
Θα ήθελα να κάνω µία σύντοµη αναφορά, κύριε Πρόεδρε, σε
δύο ακόµα υπουργικές τροπολογίες.
Η πρώτη είναι η µε γενικό αριθµό 1934. Θεσπίζει µία πολύ σηµαντική ανακούφιση για τους αγρότες. Είναι µία τροπολογία, η
οποία πιστεύω ότι δεν αναδείχθηκε όσο έπρεπε σε αυτήν εδώ
την Αίθουσα. Με αυτήν την τροπολογία, µειώνεται ο συντελεστής
φορολόγησης διαφοράς µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού αγροτικού εισοδήµατος από 26% σε 13%. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι αγρότες, άσχετα αν το
εισόδηµά τους είναι πραγµατικό ή τεκµαρτό, θα φορολογούνται
µε 13%.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην πολύ σηµαντική τροπολογία,
τη µε γενικό αριθµό 1946, για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία. Έπειτα από
πέντε χρόνια µε αιµατηρές θυσίες, η εθνική οικονοµία έφτασε
στο σηµείο να είναι ικανή να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό από
µέρος των βαρών που επωµίστηκε το προηγούµενο διάστηµα. Οι
ρυθµίσεις που έρχονται, είναι επίτευγµα των πολιτών που εµπιστεύθηκαν µία πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης, που συνεισέφεραν το λιγοστό οβολό τους στο µεγάλο στόχο της
εθνικής ανάταξης. Είναι λυπηρό που σε αυτήν τη συζήτηση δεν
συµµετέχει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Θα ήθελα, όµως, εδώ, κύριε Υπουργέ, να επισηµάνω ένα αίτηµα που διατυπώνεται από πολλούς συµπολίτες µου στην Κορινθία, ιδιαίτερα µικροµεσαίους, που αφορά τις παρακρατήσεις
που κάνει η εφορία, όταν αυτοί εισπράττουν χρήµατα από το δηµόσιο.
Συγκεκριµένα, µου έλεγε συµπολίτης µου, κύριε Υπουργέ, ότι
είχε ρυθµίσει το χρέος του των 15.000 ευρώ, ήταν ενήµερος,
ποτέ δεν είχε παραβιάσει αυτήν τη συµφωνία που είχε κάνει µε
την εφορία. Όταν, όµως, έπρεπε να λάβει ένα αντίστοιχο ποσό
από την αρµόδια υπηρεσία που αφορούσε υπηρεσίες που είχε
προσφέρει στο δηµόσιο, τότε του παρακράτησαν όλο το ποσό.
Αυτό είναι άδικο, κύριε Υπουργέ και θα πρέπει τουλάχιστον να
προβλέψετε µία ρύθµιση, ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις να παρακρατείται ένα µέρος του ποσού, ανάλογα µε τις οφειλές που
έχει ο υπόχρεος.
Να αναφερθώ µε δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, στο ν.4254 για
την παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης. Το θέµα αναλύθηκε
από τους συναδέλφους. Ωστόσο, εµείς επιµένουµε ότι ο ν.4254
δεν αφορά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις, διότι πρώτον,
δεν αναφέρεται ρητά στη σχετική διάταξη και διότι δεν καταβάλλονται από το ελληνικό δηµόσιο.
Επιµένουµε ότι η κοινοτική νοµοθεσία δεν επιτρέπει την παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης. Με την ένταξη των ασφαλισµένων αγροτών στον ΟΓΑ, στη ρύθµιση που φέρατε, κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχει πλέον λόγος να επιδιώκετε την παρακράτηση της ενιαίας ενίσχυσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµµένουµε στο θέµα µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1950
που καταθέσαµε, για να εξαιρεθεί ρητά η ενιαία ενίσχυση από το
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ν.4254. Βεβαίως, στηρίζουµε την τροπολογία των συναδέλφων
του ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέµα.
Δεν πρέπει, κύριε Πρόεδρε, το ελληνικό κράτος να στέκεται
εµπόδιο σε αυτήν τη συνεισφορά του αγρότη, που είναι τόσο
απαραίτητη για την ανάταξη της χώρας.
Σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργοί, να
κάνετε δεκτές τις τροπολογίες και µε αυτόν τον τρόπο να επιδείξετε την πολιτική βούληση για την ενίσχυση της παραγωγικής
βάσης της χώρας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Μπασιάκο, ο κύριος Υπουργός θα
πει ποιες τροπολογίες κάνει δεκτές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Παρά το γεγονός ότι όντως κατατέθηκε ένας πολύ µεγάλος
αριθµός υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών, θεωρώ ότι
η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε µε την παρουσία των αρµοδίων Υπουργών αλλά και την «υποχρέωση» των Βουλευτών να
υπερασπιστούν τις τροπολογίες που εισηγούνται, εξηγώντας
ταυτόχρονα και την κατεπείγουσα διάστασή τους, είναι µια
σωστή διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται ως κανόνας από εδώ και στο εξής.
Το Υπουργείο κάνει δεκτές τις εξής βουλευτικές τροπολογίες:
Την 1872/98, 1938/124, την 1939/125, την 1940/126 και την
1945/131. Αυτές είναι τροπολογίες αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και γίνονται αποδεκτές.
Επίσης, γίνονται αποδεκτές οι τροπολογίες 1941/127 και
1942/128, για τις οποίες µίλησε, κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουκουλόπουλος και της απεδέχθην.
Γίνεται, επίσης, αποδεκτή η τροπολογία 1944/130, για την
οποία τοποθετήθηκε ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Ταγαράς.
Θα ήθελα να κάνω µια τελευταία παρατήρηση. Έχει καταθέσει
η ΔΗΜΑΡ τρεις τροπολογίες, την 1887, την 1888 και την 1889.
Θεωρούµε, κατ’ αρχάς, ότι και οι τρεις αυτές τροπολογίες είναι
ενδιαφέρουσες. Θα τοποθετηθεί επ’ αυτού η Υφυπουργός. Εκτίµηση του Υπουργείου είναι ότι καλύπτονται οι δύο εξ’ αυτών, µε
τις οποίες συµφωνούµε, από εξουσιοδοτικές δυνατότητες που
παρέχονται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο.
Θα ήθελα, όµως, µε την ευκαιρία αυτή, να σας ευχαριστήσω
για τον προβληµατισµό τον οποίο εκθέσατε µέσα από αυτές τις
τροπολογίες, που δείχνουν ότι πραγµατικά έχετε ένα γνήσιο και
έντονο ενδιαφέρον για το ζήτηµα των ανοιχτών δεδοµένων.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε και εµείς καταθέσει µια
τροπολογία. Γίνεται δεκτή;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι, δεν γίνεται
δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όταν κάνετε θετικά
σχόλια, κύριε Υπουργέ, όλος ο κόσµος θέλει κάτι θετικό να ακούσει. Δεν µπορεί να τα λέτε µόνο προς µία πτέρυγα.
Ο κ. Μπασιάκος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι η κατατεθείσα τροπολογία,
έστω και µε καθυστέρηση, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, διότι
επιλύει ένα χρονίζον πρόβληµα ελλείψεως ρευστότητας πολλών
οφειλετών και ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά
ταµεία. Και νοµίζω ότι αυτό θα διευκολύνει την εισπραξιµότητα
των ποσών, τα οποία προσδοκά το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά
ταµεία αντίστοιχα.
Θεωρώ ότι ειδικά για όσους εκ των συµπολιτών µας ήταν ακόλουθοι στις υποχρεώσεις τους τα τελευταία χρόνια, πολύ πριν
αρχίσει η κρίση, είναι µια θετική εξέλιξη, ώστε να δώσουµε την
ευκαιρία και οι πολίτες να µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αλλά και το δηµόσιο ταµείο και τα ασφαλιστικά
ταµεία να εισπράξουν εκείνα τα οποία προσδοκούν.
Θεωρώ, δε, ότι είναι πολύ πιο σηµαντικό να επιτευχθεί η εισπραξιµότητα των οφειλών στις ΔΟΥ και τους ασφαλιστικούς ορ-
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γανισµούς και λιγότερο να εισπράξει το δηµόσιο τους τόκους
που προέρχονται από το χαµηλό επιτόκιο.
Εδώ, όµως, ανακύπτουν ορισµένα ζητήµατα, εν όψει της επέκτασης της ρύθµισης που αφορά τα δάνεια των τραπεζών και ιδιαίτερα τα στεγαστικά δάνεια. Αντιλαµβάνεστε ότι εδώ θα
υπάρχει δυσκολία εξόφλησης των δόσεων, όπως θα καθοριστούν και θα προβλεφθούν, ακριβώς διότι η αξία του ακινήτου
είναι πολύ µικρότερη από την αξία που είχε προσδιοριστεί όταν
συνάφθηκε το δάνειο µε την τράπεζα. Αν, δηλαδή, για παράδειγµα, ένα ακίνητο είχε αγοραστεί 50.000 ευρώ και δόθηκε ένα
δάνειο 40.000 ευρώ και το ποσό που εξοφλήθηκε στην τράπεζα
είναι 10.000 ευρώ, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο
30.000 ευρώ όταν η αξία του ακινήτου περιορίζεται στις 20.000
ευρώ ή στις 25.000 ευρώ, πολύ περισσότερο όταν το ακίνητο
αυτό δεν αποδίδει ή δεν µπορεί να πουληθεί.
Πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν υπ’ όψιν και αυτές οι παράµετροι
στην επικείµενη ρύθµιση των στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα σε
αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα δυσλειτουργίας και αυτής της ρύθµισης.
Θέλω ακόµα να πω ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αιτήµατα τα οποία
αφορούν τον ΟΓΑ. Ακούστηκε και από συναδέλφους προηγουµένως.
Δεν είναι δυνατόν να παρακρατούνται από κοινοτικές επιδοτήσεις ποσά που αφορούν ασφαλιστικά ταµεία, όταν υπάρχει σε
εξέλιξη η εφαρµογή της συζητούµενης, µε την τροπολογία αυτή,
ρύθµισης. Δεν µπορεί, δηλαδή, όλοι οι ασφαλισµένοι να µπορούν
να πληρώσουν στις δόσεις αυτές που προβλέπονται τα οφειλόµενα και ειδικά για τον ΟΓΑ να υπάρχει αναγκαστική παρακράτηση.
Θα πρέπει να υπαχθεί και η περίπτωση αυτή στη γενικότερη
ρύθµιση των ασφαλιστικών ταµείων και κυρίως να µην αποτελέσει η παρακράτηση, προηγούµενο για νέες παρακρατήσεις σε
κάθε άλλη ευκαιρία που εµφανίζεται.
Αντίστοιχα προβλήµατα υπάρχουν µε την ανάγκη ρύθµισης
χρεών προς τη ΔΕΗ, όπου ο αγρότης λόγω ελλείψεως ρευστότητος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και
φτάνουµε στο σηµείο όχι µόνο να κόβεται το ρεύµα των αγροτών, που ασκούν µία παραγωγική δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα να ξηλώνονται και τα ρολόγια. Είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέµα.
Ένα ακόµη θέµα που προκύπτει, το οποίο αναφέραµε και χθες,
µε αφορµή την τροπολογία που καταθέσαµε σε σχέση µε τη λειτουργία του «Οργανισµού Κωπαΐδος», είναι τα χρέη των αγροτών
προς τον «Οργανισµό Κωπαΐδος», τα οποία βεβαιώνονται και τα
οποία αποστέλλονται προς είσπραξη στις ΔΟΥ. Και εκεί πρέπει
να υπάρξει µία ρύθµιση για τους ίδιους λόγους.
Θέλω να καταλήξω, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει µία
πρόβλεψη αυξοµειώσεων, διακυµάνσεων δηλαδή, του ποσού των
δόσεων, διότι είναι δυνατό κάποιος οφειλέτης να µην µπορεί να
ανταποκριθεί άµεσα στο στενό πλαίσιο των ρυθµίσεων που συζητούνται -και που είµαι βέβαιος ότι θα εγκριθούν- και να αποβάλλεται από τη ρύθµιση, διότι για ένα διάστηµα δύο ή τριών
µηνών δεν µπορεί να ανταποκριθεί.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει µία δυνατότητα αυξοµείωσης των δόσεων, διακύµανσης των δόσεων, πάλι βέβαια στα
γενικότερα πλαίσια της ρύθµισης των εκατό ή των εβδοµήντα
δύο δόσεων, ώστε να είναι καλόπιστος και να ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις του ο κάθε αιτών οφειλέτης ληξιπρόθεσµων
οφειλών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ανεφέρθη και
από αρκετούς άλλους συναδέλφους, η νοµοθετική πρωτοβουλία
από µέρους της Κυβερνήσεως για τη ρύθµιση των διαφόρων δόσεων σε ληξιπρόθεσµες οφειλές, συστοιχίζεται απόλυτα και µε
την κοινωνία και µε το αίσθηµα δικαιοσύνης της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της αγοράς.
Παρ’ ότι υπήρξε µια σχετική καθυστέρηση, η οποία διαφαίνετο
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έτι περισσότερο όσο περνούσε ο καιρός και αναγκαζόµαστε κι
εµείς όλοι να υπερασπιζόµαστε την ουσία αυτής της πρωτοβουλίας, σήµερα έρχεται να ρυθµίσει ένα καυτό θέµα. Κατά τούτο
θεωρώ ότι πρέπει όλοι να στηρίξουµε και να επιβραβεύσουµε
αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως.
Από την άλλη µεριά, φαίνεται ξεκάθαρα το έλλειµµα των επιχειρηµάτων αλλά και της πολιτικής γενναιότητος που θα έπρεπε
να είχε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση αυτήν ακριβώς τη στιγµή και
εάν κάποιος το έβλεπε διασταλτικά και µε καλύτερη, αν θέλετε,
πολιτική θέαση, η αποδοχή της νοµοθετικής πρωτοβουλίας εκ
µέρους της Αντιπολιτεύσεως, θα βοηθούσε και την ίδια.
Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση επαναβεβαίωσε και επανέλαβε για
µία ακόµη φορά τον ίδιο µίζερο, άχαρο και θα έλεγα πολιτικά
αδιέξοδο εαυτό της, τον οποίο τόσο καιρό επιδεικνύει σε αυτήν
την Αίθουσα.
Νοµίζω ότι αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, έρχεται να ρυθµίσει ζητήµατα που αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία και να
δώσει τη δέουσα διέξοδο στα µεγάλα οικονοµικά αδιέξοδα που
χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης η οποία τις µαστίζει. Νοµίζω επίσης ότι έρχεται να συµπορευτεί σε µια περίοδο
που η ελληνική οικονοµία κάνει τη µεγάλη στροφή. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να τη στηρίξουν.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές, οι περισσότεροι Βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας αλλά και ο οµιλών, κατά τη συζήτηση της ψήφου εµπιστοσύνης στη Βουλή πριν
από λίγες µέρες, έθεσαν ένα θέµα το οποίο πρέπει να δει η Κυβέρνηση για µια ακόµη φορά. Προηγουµένως ο Υπουργός, ο κ.
Μητσοτάκης, εφάνη ότι δεν έκανε αποδεκτή την τροπολογία µε
αριθµό 1950 συναδέλφων Βουλευτών, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των αγροτικών οφειλών. Είναι αδιανόητο να συµψηφίζονται οι
οφειλές στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης µε επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήµατος. Είναι αδιανόητο, µε βάση το
ν. 4254/2014, υποπαράγραφος ια2’, να δίνει τη δυνατότητα στα
ασφαλιστικά ταµεία, όπως ο ΟΓΑ να παρακρατούν επιδοτήσεις
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως όλοι γνωρίζουµε, από τα ίδια του τα αρχικά είναι Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Διαχειρίζεται
κοινοτικά χρήµατα, είναι µεσολαβητής κοινοτικών επιδοτήσεων
και κατά τούτο δεν µπορεί το ελληνικό δηµόσιο να παρακρατεί
χρήµατα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς
τους Έλληνες αγρότες.
Είναι διαρθρωτικό µέτρο ενίσχυσης της ελληνικής γεωργίας,
της µεγάλης υπόθεσης που λέγεται ελληνική γεωργία και πρέπει
όλοι µας, ανεξαιρέτως -και οι κυβερνητικοί και εµείς οι Βουλευτές οι οποίοι στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση- να καταλάβουµε
ότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και τη µόνη
έξοδο από τα τεράστια αδιέξοδα που έχει σήµερα η χώρα.
Επαναλαµβάνω, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, πρέπει να αναθεωρηθεί, να επαναδιατυπωθεί εκ µέρους σας, διότι είναι αδύνατον
σήµερα όλοι εµείς να ερχόµαστε απολογούµενοι προς τον Έλληνα αγρότη, σχετικά µε την παρακράτηση κοινοτικών επιδοτήσεων. Επαναλαµβάνω, ότι τα χρήµατα που έρχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους Έλληνες αγρότες –υπάρχει άλλωστε και σχετική γνωµάτευση- είναι χρήµατα που αφορούν την ελληνική γεωργία. Νοµίζω ότι πρέπει έστω αυτήν τη στιγµή η
Κυβέρνηση να το δει, προκειµένου να υπάρξει η δέουσα αντιµετώπιση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η χώρα έχει σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά της, επιστρέφει σε θετικούς
ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης και σχεδιάζει µε αισιοδοξία,
αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση την επόµενη µέρα της ελληνικής
οικονοµίας.
Βασικός άξονας αυτού του σχεδιασµού, είναι η σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρή-
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σεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευµένες παρεµβάσεις και µε την υπό συζήτηση
τροπολογία πάει ένα βήµα πιο πέρα, ένα ορθό βήµα.
Και µόνο η αναφορά οµιλήτριας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης – Αξιωµατική Αντιπολίτευση που λείπει στο σύνολό της από
την Αίθουσα αυτήν τη στιγµή- ότι η ρύθµιση για τις δόσεις είναι
καλύτερη από την υφιστάµενη αλλά δεν λύνει κανένα πρόβληµαµία τοποθέτηση αντιφατική που υποδηλώνει σύγχυση- επιβεβαιώνει την ορθότητα της τροπολογίας.
Με την εν λόγω τροπολογία, η αλήθεια είναι ότι ερχόµαστε να
αντικαταστήσουµε το ν. 4152/2013. Τότε δόθηκε η δυνατότητα
στους οφειλέτες να ρυθµίσουν το παλιό χρέος, δηλαδή αυτό που
είχε δηµιουργηθεί µέχρι 31-12-2012, σε σαράντα οκτώ δόσεις µε
επιτόκιο 8,75% και µε την παροχή εκ µέρους των οφειλετών εγγυήσεων ή εµπράγµατων εξασφαλίσεων.
Η αλήθεια είναι ότι κατά το χρόνο σχεδιασµού της ρύθµισης,
τον Μάρτιο του 2013, είχε εκτιµηθεί ότι από το σύνολο των τότε
περίπου 60,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ ληξιπρόθεσµων φορολογικών οφειλών του παλαιού χρέους, θα µπορούσε να εισπραχθεί
ένα ποσό 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2013-2017.
Το 2013, εισπράχθηκαν τελικά περίπου 124 εκατοµµύρια ευρώ
έναντι του παλαιού χρέους, µε τη συµµετοχή ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα εννέα οφειλετών. Συνεπώς, η
ρύθµιση των οφειλών απέδωσε πολύ λιγότερα έσοδα απ’ όσα
είχαν αρχικά προβλεφθεί µε πολύ χαµηλό ποσοστό συµµετοχής
των φορολογουµένων.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβληµένος ο ουσιαστικός, προσεκτικός, ορθολογικός επανασχεδιασµός της ρύθµισης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Η
υπαγωγή στη νέα ρύθµιση, πέρα από τις πολύ περισσότερες δόσεις, θα γίνεται πλέον µε πιο απλό τρόπο, δηλαδή, µε λιγότερες
προϋποθέσεις, όπως ήταν µέχρι σήµερα η ανάγκη παροχής εγγυήσεων και εµπράγµατων εξασφαλίσεων.
Στόχος είναι να υπάρξει ένα πιο ελαστικό και ευέλικτο σχήµα
το οποίο να βοηθά πραγµατικά, ουσιαστικά όσους αδυνατούν να
τηρήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, καλύπτοντας το 99,7%
των οφειλετών.
Αυτό θα επιτρέψει, να επικεντρωθούν οι έλεγχοι σε όσους δεν
ενταχθούν και συστηµατικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, αν και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και περιουσία.
Γι’ αυτούς οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και θα περιορίσουν τον
ηθικό κίνδυνο, που είναι η µεγαλύτερη απειλή για τέτοιου είδους
ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Από τον συνδυασµό της νέας ρύθµισης και των στοχευµένων
παρεµβάσεων για την είσπραξη ποσών από τους µεγαλοοφειλέτες που µπορούν αλλά µέχρι σήµερα αποφεύγουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, εκτιµάται, ρεαλιστικά και
συντηρητικά, ότι θα εισπραχθούν περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ εκ των οποίων 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου µέχρι το
2018.
Το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιο της συµφωνίας που έχει επιτευχθεί µε την τρόικα και έχει συµπεριληφθεί στο µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα, είναι ποσό το οποίο εµπεριέχεται στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού που πρόσφατα συζητήσαµε.
Δεύτερον, παράταση µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στην
εστίαση: Πολλοί σε αυτήν την Αίθουσα το θεωρούν δεδοµένο ή
αυτονόητο. Η αλήθεια είναι ότι από την 1-9-2011, εφαρµόστηκε
η µετάταξη του ΦΠΑ στην εστίαση από το χαµηλό στον υψηλό
συντελεστή, δηλαδή από το 13% στο 23%. Στο τότε µεσοπρόθεσµο της περιόδου 2012-2015 προβλέπονταν ότι αυτή η παρέµβαση θα απέφερε επιπλέον έσοδα 1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε
ετήσια βάση, εκ των οποίων 300 εκατοµµύρια ευρώ το τελευταίο
τρίµηνο του 2011.
Στο επόµενο µεσοπρόθεσµο, της περιόδου 2013-2016, η εκτιµώµενη απόδοση από 1 δισεκατοµµύριο περιορίστηκε στα 700
εκατοµµύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
Τελικά σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας τα στοιχεία πριν από τη
ρύθµιση µε τα στοιχεία µετά από τη ρύθµιση, από τις επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στην εστίαση, εισπράχθηκαν κάτι
λιγότερο από 160 εκατοµµύρια ευρώ.
Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι τα ετήσια έσοδα που
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αποκόµισε το ελληνικό δηµόσιο, ήταν υποπολλαπλάσια από αυτά
που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, αυτή η Κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε πέρυσι µε την τρόικα την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Με τις
διατάξεις του ν.4172/2013 η αύξηση του ΦΠΑ ανεστάλη πιλοτικά
για την περίοδο 1-8-2013 µέχρι 31-12-2013. Η αναστολή αυτή µε
το ν.4224/2013 επεκτάθηκε χρονικά µέχρι 31-12-2014.
Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη χρονική περίοδο από τον Σεπτέµβρη του
2013 µέχρι τον Ιούλιο του 2014, η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ
στην εστίαση εκτιµάται ότι προκάλεσε απώλεια εσόδων περίπου
130 εκατοµµυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτή η απώλεια είχε
ήδη ενσωµατωθεί στο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ
κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες πάντοτε αναγνωριζόταν από την
ελληνική πλευρά, από την ελληνική Κυβέρνηση, µια µικρή απώλεια εσόδων η οποία αρχικά είχε εκτιµηθεί στα 209 εκατοµµύρια
ευρώ σε ετήσια βάση. Η τρόικα εκτιµούσε µεγαλύτερη απώλεια
εσόδων, δηλαδή περίπου 240 εκατοµµύρια ευρώ. Εµείς θεωρούσαµε ότι αυτή η απώλεια θα αντισταθµίζονταν από την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, τη συγκράτηση των
τιµών, την αύξηση του τζίρου και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων που µεταφράζεται σε διατήρηση ή δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κλάδο.
Με βάση τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και των συνδέσµων των επιχειρήσεων του κλάδου, φαίνεται ότι όλοι αυτοί οι στόχοι
επιτυγχάνονται, ενώ η απώλεια εσόδων ήταν τελικά χαµηλότερη
απ’ ότι είχε αρχικά εκτιµηθεί.
Επιπλέον, η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση είχε και τη θετική
παρενέργεια της αύξησης της φορολογικής συµµόρφωσης των
επιχειρήσεων και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, µε
αποτέλεσµα την αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ. Για παράδειγµα, ενδεικτικά, µε βάση τα στοιχεία του εννεαµήνου του
2014, τα έσοδα από ΦΠΑ λοιπών προϊόντων, δηλαδή την κατηγορία που καταγράφονται και τα έσοδα από τον ΦΠΑ στην
εστίαση, υπερέβησαν κατά 145 εκατοµµύρια ευρώ τους στόχους, παρά τη µείωση του ΦΠΑ κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες.
Έτσι, σήµερα η Κυβέρνηση εισηγείται µε την παρούσα τροπολογία τη διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%
και για το 2015.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά η ικανοποιητική µέχρι σήµερα εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού
έδωσε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση για στοχευµένες, θετικές
παρεµβάσεις, παρεµβάσεις που δεν είχαν περιληφθεί στον φετινό προϋπολογισµό, όπως είναι η µείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ
στην εστίαση, η µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, διατηρώντας τα διευρυµένα κριτήρια χορήγησης του επιδόµατος, η µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η καταβολή κοινωνικού µερίσµατος, η αύξηση των αποδοχών των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και των δικαστών.
Όσο συνεχίζουµε να επιτυγχάνουµε σηµαντικά πρωτογενή
πλεονάσµατα, τόσο διευρύνονται οι βαθµοί ελευθερίας για την
περαιτέρω µείωση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Θα επαναλάβω -και επιβεβαιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα- ότι η
εξάντληση των περιθωρίων για φορολογικές ελαφρύνσεις αποτελεί βασική επιδίωξή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Βλαχογιάννης
έχει τον λόγο.
Ακολουθούν ο κ. Σκρέκας και ο κ. Κλειτσιώτης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος, γιατί η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα αυτήν τη ρύθµιση, που τόσο την περίµεναν οι πολίτες και
ήταν ένα πάγιο αίτηµα όλων των πτερύγων του Κοινοβουλίου. Γι’
αυτό είµαι υποχρεωµένος να εκφράσω τη λύπη µου, γιατί οι Βου-
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λευτές της Αντιπολίτευσης -και κυρίως της µείζονος Αντιπολίτευσης που τόσο εκόπτοντο, γιατί δεν ήρθε ακόµα αυτή η ρύθµισησήµερα απουσιάζουν προκλητικά.
Προφανώς, δεν είναι ικανοποιηµένοι όταν η Κυβέρνηση νοµοθετεί προς θετική κατεύθυνση, έστω κι αν αυτό συµπίπτει µε τη
δική τους επιθυµία και µε τη µεγάλη βούληση της πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού. Σε κάθε περίπτωση, έστω και διά της απουσίας τους, χαιρόµαστε που συµφωνούν έµµεσα µε αυτήν τη ρύθµιση. Και πιστεύω ότι θα ανακουφιστούν πάρα πολύ οι πολίτες
που χρωστούν είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταµεία.
Η Κυβέρνηση, µετά από µία διετή σκληρή περίοδο, όπου πέρασε πάρα πολλά η χώρα για να ορθοποδήσει, είναι στην ευχάριστη θέση σήµερα να µπορεί να νοµοθετεί θετικά, προς όφελος
της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Και γι’ αυτό η αντίδραση
της Αντιπολίτευσης είναι πιο λυσσαλέα αυτή την περίοδο. Διότι
ξέρει ότι αν τώρα, που βγαίνουµε από τον κάβο, δεν µπορέσει
να επιτύχει µία νίκη, δεν θα µπορέσει ούτε τα επόµενα χρόνια.
Γι’ αυτό και εκβιάζει µε τον θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή δεν θα υπερψηφίσει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, που θα προτείνει η Βουλή. Ξεχνά ότι τα ίδια έκανε µια
άλλη αντιπολίτευση, το 2009, σε αυτήν την Αίθουσα. Και ξέρουµε
όλοι πού φτάσαµε. Δεν πρέπει να παίζουµε µε τους θεσµούς.
Αφήστε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να τον εκλέξει η Βουλή,
να εκλέξει τον καλύτερο, και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την επόµενη περίοδο,
µέχρι εξάντλησης του βίου αυτής της Κυβέρνησης. Διότι στις δηµοκρατίες οι κυβερνήσεις εκλέγονται για µία τετραετία, όχι για
διετία όπως εσείς επιθυµείτε, για να διακόψετε πρόωρα και βίαια
τον βίο αυτής της Κυβέρνησης.
Πριν από λίγο ήµουν έξω µε έναν επιχειρηµατία συµπατριώτη
µου. Μου είπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξής; «Εσείς είστε
σα να κατέχετε ένα ύψωµα. Και κρατήσατε επιτυχώς µέχρι τώρα
το ύψωµα. Τώρα θα λιποψυχήσετε και θα καταθέσετε τα όπλα;
Πρέπει να δώσετε τη µάχη να βγει η χώρα µια και καλή στο ξέφωτο.». Ήταν µία ρήση ενός απλού πολίτη, πολύ σοφή όµως. Και
πρέπει να καταλάβουµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι έχουµε
ιερή υποχρέωση να στηρίξουµε τη χώρα αυτήν την περίοδο.
Όσα έγιναν τα δύο-τρία τελευταία χρόνια δεν έγιναν τα
τριάντα προηγούµενα χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και
αυτή την πορεία, αυτές τις βάσεις που θέτουµε, θα τα βρουν
µπροστά τους οι επόµενες γενεές. Θετικά θα τα βρουν µπροστά
τους. Κάποιοι βάζουν πλάτη γι’ αυτό. Κάποιοι δεν έβαλαν καθόλου πλάτη.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε µία τροπολογία που καταθέσαµε πολλοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και άλλοι τόσοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, την τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1950, η οποία αφορά τη µη παρακράτηση των κοινοτικών ενισχύσεων στους αγρότες υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων για τις εισφορές. Είναι ένα θέµα µείζον, πιστεύω, για τον
ελληνικό αγροτικό κόσµο και θα παρακαλούσα την Κυβέρνηση
και τους αρµόδιους Υπουργούς να το ξαναδούν. Ας φέρουν µία
δική τους ρύθµιση, µία κυβερνητική ρύθµιση. Είναι, όµως, άδικο
ενισχύσεις που η Κοινότητα τις δίνει για συγκεκριµένο σκοπό,
εµείς να νοµοθετούµε ή να υιοθετούµε τη νοµολογία να πάνε
υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Σεβαστό να ενισχυθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία, σεβαστό όλοι να πληρώνουν τις εισφορές
τους, αλλά τα κοινοτικά χρήµατα πρέπει να πάνε για τον σκοπό
για τον οποίο τα έχει δροµολογήσει η Κοινότητα.
Απευθύνω µια έκκληση. Καταλαβαίνουµε όλοι τι τραβάει η
αγροτιά αυτήν την περίοδο. Θα βρούµε λύση για τα ασφαλιστικά
ταµεία είτε µε τη ρύθµιση που φέραµε είτε µε µια επόµενη ρύθµιση. Ας αφήσουµε, όµως, αυτούς τους πόρους να πάνε πραγµατικά εκεί που τους έχει ανάγκη ο αγροτικός κόσµος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τέσσερις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Σκρέκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2009 η κατάσταση
που βίωναν στην Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες δεν είχε καµµία
σχέση µε την κατάσταση που επικρατεί σήµερα. Να θυµίσω ότι τα
χρόνια πριν από το 2009 οι περισσότεροι Έλληνες έβλεπαν κάθε
χρόνο σταδιακά τα εισοδήµατά τους να αυξάνονται. Τα χρόνια
πριν από το 2009 οι περισσότεροι Έλληνες έβλεπαν τις προσδοκίες τους κάθε χρόνο να αυξάνονται και πολλές φορές περισσότερο ακόµη και απ’ ό,τι αυξάνονταν τα εισοδήµατά τους. Οι
τράπεζες τότε δάνειζαν στους πολίτες αφειδώς χρήµατα και χωρίς
πολλές ερωτήσεις, χρήµατα τα οποία χρησιµοποιούσαν οι πολίτες
και µε αυτόν τον τρόπο κάλυπταν τις υλικές τους ανάγκες.
Αυτό το πράγµα το οποίο ζούσαµε µέχρι το 2009, δυστυχώς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κράτησε πολύ. «Έσκασε» αυτή
η φούσκα εξαιτίας και εξ αφορµής βέβαια µιας παγκόσµιας εισαγόµενης κρίσης. Όχι, όµως, µόνο γι’ αυτό, αλλά και γιατί τα
βαθύτερα αίτια εδράζονταν στην ανεπάρκεια της ελληνικής οικονοµίας να έχει αυτές τις πρωταρχικές δοµές, που θα µπορούσαν να συντηρήσουν εκείνο το εικονικό, απ’ ό,τι φαίνεται,
επίπεδο ευηµερίας το οποίο βιώναµε τα χρόνια πριν από το 2009.
«Έσκασε» εκείνη η φούσκα και φτάσαµε σε αυτήν την κρίση
που φτάσαµε σήµερα, γιατί τότε είχαµε ένα δηµόσιο τοµέα πολύ
µεγάλο, πολύ ακριβό, αλλά δυστυχώς καθόλου λειτουργικό.
Αυτό είχε κάποια αποτελέσµατα στην κοινωνία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Έπεσαν οι τζίροι στις εταιρείες, έχασαν τη δουλειά
τους επαγγελµατίες, µειώθηκαν τα κέρδη ή πέρασαν σε ζηµιές
οι επιχειρήσεις και µέσα σ’ αυτά τα χρόνια της κρίσης, για να επιβιώσουν κάποιοι άνθρωποι, αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω κάποιες υποχρεώσεις, που είχαν σχέση µε οφειλές προς το
δηµόσιο, προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταµεία, για να
καταφέρουν να διοχετεύσουν αυτά τα χρήµατα προς τη δουλειά
τους, για να καλύψουν τις καθηµερινές ανάγκες και να επιβιώσει
το επάγγελµά τους, η επιχείρησή τους και µε αυτόν τον τρόπο
και η οικογένειά τους.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι κάνουµε; Τι καλύπτει
αυτή η πολύ σηµαντική, η καλύτερη ίσως διευκόλυνση, η καλύτερη ρύθµιση οφειλών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα; Όχι ίσως,
είναι η καλύτερη. Τι καλύπτουµε; Καλύπτουµε ακριβώς αυτήν την
ανάγκη, η οποία ανάγκη προκλήθηκε εξαιτίας της κρίσης.
Αυτήν τη στιγµή τι παρατηρούµε; Παρατηρούµε ότι δυστυχώς
µόνο το 30% των επαγγελµατιών στην Ελλάδα καλύπτει τις
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ενώ το 70% είναι εκτός, είναι
στο περιθώριο. Και τι ερχόµαστε να κάνουµε µε αυτήν τη ρύθµιση σήµερα; Καλούµαστε να τους επαναφέρουµε στην κανονικότητα, να τους δώσουµε την ευκαιρία να επιβιώσουν και να
ξαναµπούν στη νοµιµότητα.
Πώς; Κεφαλαιοποιούµε ουσιαστικά όλο το χρέος το οποίο
έχουν δηµιουργήσει αυτά τα χρόνια, εξ αφορµής της κρίσης
µέχρι πριν από ένα µήνα και τους δίνουµε τη δυνατότητα αυτό
να το πληρώσουν –ακούστε- από εβδοµήντα έως εκατό δόσεις.
Μάλιστα, για τους πιο αδύναµους, έχουµε εκατό δόσεις, γι’ αυτούς δηλαδή που έχουν οφειλές κάτω από 15.000 ευρώ σαν αρχικό κεφάλαιο χωρίς προσαυξήσεις, που είναι και οι πιο
αδύναµοι.
Και µε τι επιτόκιο; Να σας θυµίσω ότι σε όλες τις ρυθµίσεις τα
προηγούµενα χρόνια το επιτόκιο ήταν κάποτε 12% ετησίως, µετά
πήγε στο 8,5% που ισχύει µέχρι σήµερα και στη νέα ρύθµιση το
επιτόκιο είναι 4,5%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή το
µισό απ’ ό,τι ίσχυε µέχρι χθες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µε
αυτόν τον τρόπο προσπαθούµε να λύσουµε αυτό το οποίο όλοι
συζητούν στην αγορά.
Πραγµατικά, έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός, ότι τώρα είναι η
ώρα να το λύσουµε, τώρα που πραγµατικά η οικονοµία δείχνει
ότι έχει πάρει έναν άλλο δρόµο, τώρα που η πενταετής ύφεση
έχει σταµατήσει.
Την παραλάβαµε µε 7% και διανύουµε τα πρώτα τρίµηνα µε
θετικούς ρυθµούς ανάκαµψης. Τώρα που η ανεργία έχει αρχίσει
και µειώνεται. Την παραλάβαµε, όταν αυξανόταν η ανεργία, µε
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τριάντα χιλιάδες ανέργους το µήνα και φέτος για πρώτη φορά
έχουµε ογδόντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και καµµία θέση
ανεργίας επιπλέον.
Τι θέλω να πω µε αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι µε
αυτόν τον τρόπο δίνουµε λύση σε ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν κάθε µέρα και παραµένουν στο επάγγελµά τους.
Δεύτερον, θα έρθουν χρήµατα στα δηµόσια ταµεία και θα έρθουν χρήµατα στα ασφαλιστικά ταµεία, επειδή θα µπουν περισσότεροι στη ρύθµιση να πληρώσουν. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τα
ασφαλιστικά ταµεία θα χρειάζονται λιγότερα χρήµατα από τον
κρατικό προϋπολογισµό για να καλύψει τις τρύπες. Να θυµίσω
ότι δίνουµε περίπου 11.000.000.000 το χρόνο από τον κρατικό
προϋπολογισµό για να καλύπτουµε τις ανάγκες των ασφαλιστικών ταµείων.
Λιγότερα χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει λιγότεροι φόροι. Και λιγότεροι
φόροι σηµαίνει νέες φοροελαφρύνσεις. Και έτσι φαίνεται, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, ότι πραγµατικά αυτό που είπε η Κυβέρνηση, ότι τα δύο πρώτα χρόνια είχαµε ένα σκληρό πρόγραµµα
λιτότητας, ένα σκληρό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, έφερε αποτελέσµατα και έθεσε τις βάσεις, ώστε τώρα να
περάσουµε στη νέα φάση της πολιτικής. Και ποια είναι η νέα
φάση της πολιτικής; Ελάττωση των φόρων, ελάφρυνση του κόσµου από φόρους.
Πώς το κάνουµε αυτό; Με τις δόσεις σήµερα, µειώνοντας κατά
30% την εισφορά αλληλεγγύης. Μειώνοντας και συνεχίζοντας το
µειωµένο σταθερό ΦΠΑ εστίασης στο 13%. Μειώνοντας κατά
30% το φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης, που φτάνουν σήµερα
όσοι βάζουν πετρέλαιο µε την επιδότηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να βάζουν πετρέλαιο θέρµανσης µε 0,67 ευρώ. Πριν
από το 2006 έβαζαν µε 0,67 ευρώ. Αυτά τα πέτυχε η Κυβέρνηση
µε τη βοήθεια των πολιτών, οι οποίοι πασχίζουν και στηρίζουν
την Κυβέρνηση. Στηρίζουν το κράτος, στηρίζουν την Ελλάδα και
το έθνος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κλειτσιώτης έχει
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να επισηµάνω την απουσία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο τα έδρανά σας ήταν εντελώς άδεια, τώρα είστε τέσσερις-πέντε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όταν ψηφίζαµε, πριν από κάποιο διάστηµα, κάποια νοµοσχέδια τα οποία ήταν δύσκολα –είναι γεγονός- και κάποιες τροπολογίες, κύριε Μητρόπουλε, που ήταν δύσκολες –είναι γεγονόςη παρουσία σας ήταν εδώ εντονότατη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναλογικά το ίδιο είµαστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Σήµερα που ξεκινάει σιγάσιγά να µπαίνει η χώρα στην οµαλότητα και είµαστε σε θέση να
ψηφίζουµε και κάποια µέτρα τα οποία ανακουφίζουν µία µεγάλη
µάζα του ελληνικού λαού, δυστυχώς, κυρία Κωνσταντοπούλου,
απουσιάζετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας έχω ξανακούσει. Ποιος
είστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς είστε γνωστή στο Πανελλήνιο, γιατί ωρύεστε εδώ
στη Βουλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
µην απευθύνεστε σε Βουλευτές. Προς το Προεδρείο να απευθύνεστε επί του νοµοσχεδίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάθαµε και τα ονόµατά τους!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Στον προϋπολογισµό που θα
φέρουµε σε λίγες µέρες και εκεί θα έχει πολλά από τα θετικά.
Σιγά-σιγά θα είστε πολύ λίγοι εδώ µέσα. Όσο η χώρα θα επανέρχεται στην κανονικότητα, εσείς δεν θα έχετε λόγο. Η κρίση σάς
έχει γιγαντώσει. Η κρίση σάς έχει φέρει από το 4% στο 27%.
Τώρα, σιγά-σιγά, παίρνοντας µέτρα ανακούφισης, παίρνοντας
µέτρα για την κανονικότητα, θα ξεφουσκώνετε, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ας συζητήσουµε για το νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Δυστυ-
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χώς ο κ. Μητσοτάκης σήµερα έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί,
γιατί υπάρχει τροπολογία για τη ρύθµιση των χρεών στα ασφαλιστικά ταµεία και στις ΔΟΥ. Είναι γεγονός ότι είναι µία ρύθµιση
η οποία ρυθµίζει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία και στις
εφορίες. Είναι µία ρύθµιση, η οποία, θέλω να πιστεύω, ότι είναι
η καλύτερη που έχει έρθει µέχρι τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η προηγούµενη ρύθµιση των σαράντα οκτώ δόσεων είχε
πολλά τρωτά και γι’ αυτό άλλωστε δεν µπήκαν πολλοί σε αυτήν
τη ρύθµιση. Σήµερα, όµως, µε αυτή που είναι για εκατό δόσεις,
ξεπερνάµε και εσάς της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που έχετε
πει για ογδόντα τέσσερις δόσεις. Σας ξεπερνάµε και εκεί. Το σύνολο των οφειλετών σχεδόν µπορούν να µπουν σε αυτήν τη ρύθµιση.
Αργήσαµε όµως, είναι γεγονός. Και στο ότι αργήσαµε είναι το
µόνο που δέχοµαι την άποψή σας. Έστω και τώρα που είναι
τέλος Οκτωβρίου θέλω να πιστεύω ότι οι εγκύκλιοι θα φθάσουν
στις αρχές Νοεµβρίου στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταµεία
και θα ανακουφιστεί µία µεγάλη µάζα του ελληνικού λαού και θα
µείνουν και λεφτά για την πραγµατική οικονοµία. Θα µαζέψει και
το ελληνικό δηµόσιο χρήµατα και σιγά-σιγά θα επανέλθουµε
στην οµαλότητα, όπως έχω πει.
Κύριε Υπουργέ, για την τροπολογία, εκεί που αναφέρεστε στη
διαφορά µεταξύ πραγµατικού και τεκµαρτού εισοδήµατος για
τους αγρότες που θα φορολογούνται µε το 13% είναι πολύ
σωστή η ρύθµισή σας. Εγώ θα ήθελα εδώ να πω ότι θα µπορούσαµε κάλλιστα για τους γεωργούς µας και τους κτηνοτρόφους επειδή είναι εργάτες γης- στην τροπολογία αυτή να φέρουµε και
το αφορολόγητο στο 50% από ό,τι έχουν οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δηλαδή να έχουν 1.050 ευρώ µε την προσκόµιση αποδείξεων.
Πιστεύω ότι θα ανακουφίσει τους αγρότες και κτηνοτρόφους
µε πολύ χαµηλό εισόδηµα. Πρέπει να το δείτε στο Υπουργείο και
να το κοστολογήσετε. Νοµίζω ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως
εργάτες γης τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους και να
έχουν το 50% του αφορολογήτου, που έχουν όλοι οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι.
Η τροπολογία που φέρατε για τον ΟΕΚ είναι πάρα πολύ θετική.
Θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουµε, από τη στιγµή που και οι δείκτες της ελληνικής οικονοµίας είναι σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο, να επαναφέρουµε και το αφορολόγητο σιγά-σιγά στους
ελεύθερους επαγγελµατίες και µικροέµπορους.
Κύριε Υπουργέ, το µηδέν αφορολόγητο είναι κάτι το οποίο
πλήττει βάναυσα αυτούς οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας.
Από τη στιγµή που τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν
ότι δυστυχώς το ποσοστό αυτό έχει µεγαλώσει, θα πρέπει σιγάσιγά να αντιµετωπίσουµε και αυτό το τεράστιο πρόβληµα της
επαναφοράς του αφορολογήτου.
Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ταµήλος, µετά ο κ. Γκόγκας, µετά ο κ. Κασσής και µετά η κ. Κωνσταντοπούλου και ολοκληρώνουµε.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, προφανώς όλοι είµαστε ικανοποιηµένοι που µε τις τροπολογίες που
κατατέθηκαν και ανακοινώθηκαν από τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Χαρδούβελη, αλλά και από τους υπόλοιπους
Υπουργούς βελτιώνεται η οικονοµική προσπάθεια που κάνει ο
ελληνικός λαός για να αντέξει το βάρος της κρίσης. Οπωσδήποτε
είναι κάτι που το περιµέναµε εδώ και καιρό.
Και πρέπει να χαιρετίσουµε όλοι -όλες οι πλευρές της Βουλής
και η Αντιπολίτευση ακόµη- µε ικανοποίηση την προσπάθεια
αυτή, η οποία απέδωσε καρπούς. Και απέδωσε καρπούς, γιατί
πραγµατικά η πορεία της οικονοµίας, όπως κάθε µήνα ανακοινώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι θετική και
αποδίδει καρπούς καλύτερους από αυτά που αναµένονταν.
Χαιρετίζω, λοιπόν, και την τροπολογία για την αύξηση των δόσεων αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, γιατί -πολλοί µπορεί
να µην το πρόσεξαν- δεν είναι µόνο ότι ο αριθµός των δόσεων
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γίνεται εκατό. Είναι ότι µειώνεται αναδροµικά ο τόκος από 8,76
σε 4,56 ακόµη και γι’ αυτούς που είχαν κάνει την προηγούµενη
ρύθµιση. Δηλαδή αυτό σηµαίνει ότι ένας πολίτης που έκανε ρύθµιση παλαιότερα και ήταν συνεπής µπορεί να πάρει πίσω 4% των
τόκων που έχει καταβάλει µέχρι σήµερα. Αυτό είναι πραγµατικά
µία επιβράβευση των συνεπών Ελλήνων φορολογουµένων, οι
οποίοι προσπαθούν σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή να ανταποκριθούν.
Παράλληλα, χαιρετίζω και τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Αυτή η ρύθµιση αφορά πάνω από
ογδόντα χιλιάδες Έλληνες εργαζόµενους, οι οποίοι απέκτησαν
µε δάνειο παλαιότερα ένα σπίτι, για το οποίο -ενώ η κρίση µείωσε
τα εισοδήµατά τους- έπρεπε να πληρώνουν µε µεγάλους µηνιαίους τόκους, οι οποίοι ήταν πραγµατικά δυσανάλογοι µε το καινούργιο, το σηµερινό εισόδηµά. Τους δίνεται, λοιπόν, η
δυνατότητα να παραταθεί το δάνειο µε συνέχιση της επιδότησης
του επιτοκίου, έτσι ώστε η ετήσια και η µηνιαία δόση να είναι
πολύ µικρότερη από αυτή που ήταν παλιά και να µπορούν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Χαιρετίζω, λοιπόν, όλα αυτά τα ευνοϊκά µέτρα και θεωρώ ότι
είναι µία απαρχή συνεχών µέτρων που θα έρθουν στο µέλλον το άµεσο µέλλον θέλω να ελπίζω- µε την Κυβέρνηση να παίρνει
πρωτοβουλίες για να ξεπεράσει τα εµπόδια στην ελληνική
οικονοµία και παράλληλα να δώσει ανάσα στις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Αναµένουµε αυτές τις µέρες και τις ανακοινώσεις για τα stress
tests των τραπεζών. Ανάπτυξη χωρίς φθηνό χρήµα δεν µπορεί
να υπάρξει. Δεν υπάρχει οικονοµική θεωρία που να στηρίζει την
ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει χαµηλό επιτόκιο στα χρήµατα των
τραπεζών και χωρίς οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να
δίνουν άφθονα δάνεια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Θέλω να πιστεύω ότι τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθεί αυτό
το γεγονός και παράλληλα θα οριστικοποιηθεί και η θεσµοθέτηση
της ρύθµισης των κόκκινων δανείων, τα οποία δεν πρέπει να
περιοριστούν σε ένα πενιχρό ποσό περικοπών των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, όπως είπε στο πρόγραµµά του ο κ. Τσίπρας στη
Θεσσαλονίκη -κάτι που αντιστοιχεί στο 3% του ποσού των
κόκκινων δανείων που ανέρχονται στα 77 δισεκατοµµύρια ευρώαλλά να καλύψει τουλάχιστον το 20% των κόκκινων δανείων,
δηλαδή ένα ποσό πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, έτσι ώστε
πραγµατικά να µπουν στη διαδικασία της ενεργοποίησης εκ νέου
οι ελληνικές επιχειρήσεις.
Προφανώς, πρέπει να γίνουν και άλλες δραστηριότητες που
θα βοηθήσουν συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Έχω µπροστά µου, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, µία
έκθεση των Ελλήνων κατασκευαστών που λένε ότι ενώ ο ΦΠΑ
στις οικοδοµές που εισέπραττε το κράτος ήταν περίπου 1
δισεκατοµµύριο ευρώ το 2009 και το 2010, πέρσι ήταν µόλις 320
εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή από τον τοµέα των οικοδοµών και
γενικότερα του κατασκευαστικού κλάδου έχει χάσει η ελληνική
οικονοµία φόρους 700 εκατοµµυρίων ευρώ και χωρίς να
υπολογίζουµε την εργατική δαπάνη, χωρίς να υπολογίζουµε τα
ασφαλιστικά ταµεία κ.ο.κ..
Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουµε ότι µε την αποδέσµευση του
τραπεζικού συστήµατος σε ό,τι αφορά το φθηνό χρήµα, θα πρέπει
να στρέψουµε το βλέµµα µας επάνω στην ενεργοποίηση του
κατασκευαστικού κλάδου, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσει να µειωθεί
ο αριθµός των Ελλήνων ανέργων -σηµειώνω ότι οι άνεργοι στον
οικοδοµικό κλάδο είναι πάνω από τριακόσιες χιλιάδες- και µόνο
τότε θα µπορέσει πραγµατικά να ενεργοποιηθεί και ένα κοµµάτι
της ελληνικής βιοµηχανίας, που ούτως ή άλλως παλαιότερα είχε
στραφεί στον τοµέα της οικοδοµής.
Θέλω να ελπίζω ότι θα είµαστε στην ευχάριστη θέση τις
επόµενες εβδοµάδες να ψηφίζουµε και νέες ευνοϊκές τροπολογίες.
Θεωρώ ότι µε την υπερψήφιση από όλους τους Βουλευτές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κάνουµε το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη που πρέπει να έρθει
τις επόµενες εβδοµάδες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Χρήστος Γκόκας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα ήθελα απλά
να αποσαφηνίσω, προς διευκόλυνση της Νοµοτεχνικής
Υπηρεσίας της Βουλής, πως όλες οι υπουργικές τροπολογίες
εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες γίνονται αποδεκτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλες; Και αυτές για τις οποίες
δεν ήρθε να τις υποστηρίξει ο αρµόδιος Υπουργός, κύριε
Μητσοτάκη;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όλες. Όλοι οι
Υπουργοί ήρθαν.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήρθαν όλοι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όλοι ήρθαν. Δεν
ήσασταν εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήρθαν όλοι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Θα κάνουµε διάλογο τώρα; Αφήστε να
τελειώσουµε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε µένα
φωνάζετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όχι, το λέω και στη συνάδελφο που
απευθύνεται σε εσάς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Χαµηλώστε τον
τόνο σας, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κ. Γκόκας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που
έχω συνυπογράψει µε τον συνάδελφο, τον κ. Κόλλια. Βέβαια, έχει
ήδη ανακοινωθεί ότι έγιναν αποδεκτές και ο συνάδελφος έχει
κάνει και σχετικές αναφορές.
Επιγραµµατικά, η τροπολογία υπ’ αριθµόν 1942 αφορά στη
διαδικασία για την εφαρµογή διατάξεων του ν. 2190/1994 σχετικά
µε τον προσδιορισµό εντοπιότητας σε συγκεκριµένους οικισµούς
της περιοχής Κοζάνης, ενώ η τροπολογία 1941, που επίσης έγινε
αποδεκτή, κατατέθηκε στη βάση όσων προέκυψαν στην πολύωρη
συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου σχετικά µε την
ανάγκη διευκρινήσεων για την εφαρµογή διατάξεων του ν.
4015/2011. Φυσικά, προσδιορίζεται επίσης η ολοκλήρωση των
διαδικασιών εκλογής των οργάνων διοίκησης στην ΠΑΣΕΓΕΣ µέχρι
τις 31-12-2014, ώστε να υπάρξει η επαρκώς απαιτούµενη αντιπροσώπευση των αγροτικών συνεταιρισµών.
Θέλω να αναφερθώ στην υπ’ αριθµόν 1947 τροπολογία που
καταθέσαµε οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΠΑΣΟΚ, µια τροπολογία που έχει σκοπό τη µη εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4254/2014 για συµψηφισµό οφειλών των αγροτών
προς το δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς µε τις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς µε βάση τις εκτάσεις και τα
ζώα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής, ώστε να µην εµποδίζεται η παραγωγική διαδικασία. Αναφερόµαστε µόνο σε
αυτά τα χρήµατα.
Επίσης, υπάρχει σχετική αναφορά µέσα στην τροπολογία, µε
την οποία προβλέπεται η δυνατότητα εθελοντικής εκχώρησης
ποσού εκ των ενισχύσεων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών προς τον ΟΓΑ µε το σύστηµα και τη διαδικασία που ακολουθείται πετυχηµένα για τον ΕΛΓΑ. Πιστεύω ότι
µε αυτήν την τροπολογία -έχουν αναφερθεί ήδη πολλοί συνάδελφοι- συµφωνούν όλες οι πτέρυγες και τη στηρίζουν. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.
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Τέλος, θα αναφερθώ στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 1946.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση µου. Συµφωνώ και συµφωνούµε ως ΠΑΣΟΚ. Είµαστε ικανοποιηµένοι για τις διατάξεις της
τροπολογίας µε τις οποίες ρυθµίζονται µε θετικό και ουσιαστικό
τρόπο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση
και τα ασφαλιστικά ταµεία. Πρόκειται για µια ρύθµιση που πραγµατικά ανακουφίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις -και ιδιαίτερα µικροµεσαίες επιχειρήσεις- φέρνει έσοδα στο δηµόσιο, δίνει
ανάσα στα ασφαλιστικά ταµεία και ιδιαίτερα στη φάση αυτή που
η χώρα επιχειρεί την οριστική έξοδο από την κρίση και βρίσκεται
στην αφετηρία µιας αναπτυξιακής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Πρέπει να τονίσω σε αυτό το σηµείο ότι εδώ και αρκετό καιρό,
πριν αρκετούς µήνες στο ΠΑΣΟΚ -και µε τον Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Βενιζέλο και η Κοινοβουλευτική Οµάδα- είχαµε πάρει σχετικές πρωτοβουλίες: Είχαµε εισηγηθεί και είχαµε διεκδικήσει τις
βασικές κατευθύνσεις αυτής της ρύθµισης, είχαµε πιέσει κι εµείς
από την πλευρά µας για την υλοποίηση αυτών των ρυθµίσεων.
Είναι θετική και ευπρόσδεκτη η αποδοχή της πρότασης αυτής
από την πλευρά της Κυβέρνησης. Βεβαίως, ξέρουµε ότι υπήρξαν
και οι σχετικές διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα. Αυτή τη στιγµή
όµως έχουµε τη δυνατότητα να ψηφίσουµε στη Βουλή αυτές τις
ρυθµίσεις, που είναι πάρα πολύ θετικές.
Βεβαίως, σε αυτό το σηµείο θέλω να εκφράσω την απορία µου
και να σχολιάσω ότι και πάλι για λόγους µικροπολιτικούς και µικροκοµµατικούς δεν βλέπω να συµφωνεί η Αντιπολίτευση στο
σύνολό της, ιδιαίτερα η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Νοµίζω ότι
αυτή η άρνηση σε αυτήν τη συγκεκριµένη τροπολογία δεν δικαιολογείται, µε κανέναν τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να πω δυο λόγια παραπάνω για τις τροπολογίες που έχει καταθέσει η Δηµοκρατική Αριστερά, σχετικά
µε τα πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου. Αφού κι εγώ ευχαριστήσω
τους συναδέλφους για τις βελτιώσεις –γιατί πολλές από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έχουν αυτά τα άρθρα προέρχονται
και από τον εισηγητή της Δηµοκρατικής Αριστεράς και από άλλους συναδέλφους και από τη Δηµοκρατική Αριστερά και από
άλλα κόµµατα που έλαβαν τον λόγο- θέλω να µιλήσω συγκεκριµένα για τις τροπολογίες, επιπρόσθετα σε όσα ανέφερε ο Υπουργός, διότι αφορά την τροπολογία για τα µεταδεδοµένα.
Προφανώς και συµφωνούµε και είναι µια πάρα πολύ ορθή πρακτική. Θέλω να αναφερθώ στην ισχύουσα υπουργική απόφαση
του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που ορίζει ότι ταυτόχρονα µε την
ανάρτηση των νόµων και των πράξεων αναρτώνται υποχρεωτικά
συµπληρωµατικά πληροφοριακά στοιχεία µεταδεδοµένα. Κατά
τη συµπλήρωση των µεταδεδοµένων καταβάλλεται κάθε δυνατή
επιµέλεια για την πλήρη, ορθή και ακριβή αποτύπωση του είδους
και του περιεχοµένου κάθε πράξης. Άρα, είναι στην ορθή κατεύθυνση η τροπολογία που προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά,
διότι υπάρχει ήδη υπουργική απόφαση γι’ αυτό το θέµα.
Ωστόσο, η τροπολογία αυτή, κατά τη γνώµη µας, δεν µπορεί
να ενσωµατωθεί, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση και µε την παρούσα µορφή στις διατάξεις, διότι, κύριοι συνάδελφοι, ορισµένα
από τα µεταδεδοµένα δεν απαντώνται σε όλες τις πράξεις που
αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Αναφέρω ένα παράδειγµα. Ο ορισµός ενός συλλογικού οργάνου, ενός συµβουλίου εν προκειµένω, δεν έχει ΚΑΕ. Αν, λοιπόν,
ισχύσει έτσι ως έχει µέσα στο νοµοσχέδιο η τροπολογία, δεν θα
µπορεί καν ποτέ αυτή η πράξη να ισχύσει µε βάση τον νόµο, γιατί
δεν θα µπορεί να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» χωρίς το συγκεκριµένα µεταδεδοµένο που, όµως, δεν το έχει.
Ποια είναι η λύση; Η λύση που προτείνουµε προς το παρόν και θα το συζητήσουµε- είναι νέα υπουργική απόφαση, να έχει
έτι περαιτέρω κατηγοριοποίηση των πράξεων και να έχουµε µε-
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ταδεδοµένα ανάλογα µε την πράξη, γιατί τώρα, αν το ενσωµατώσουµε, θα µπλοκάρει.
Αυτό θα ήθελα να εξηγήσω. Θέλω να πω και πάλι ότι, κατ’ ουσίαν, συµφωνούµε. Δεν µπορούµε να το βάλουµε στο νόµο. Εδώ
είµαστε και µέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και µέσα από
συναντήσεις, να το λύσουµε. Ήδη είχα και πριν το νοµοσχέδιο
συνάντηση µε τον κ. Ψύρρα από τη δική σας Κοινοβουλευτική
Οµάδα.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη τροπολογία, εκεί έχουµε µία διαφωνία, όχι επί της αρχής, όµως. Η τήρηση των ανοιχτών δεδοµένων
στο diavgeia.gr -θέλω να το πω αυτό και για το σύνολο των Βουλευτών, ενηµερωτικά για όλους τους συναδέλφους- δεν θα είχε
το ίδιο αποτέλεσµα, γιατί στο «ΔΑΥΓΕΙΑ» αναρτώνται για το διαδίκτυο προς ενηµέρωση και αξιοποίηση, βεβαίως, της πληροφορίας στο data.gov.gr σύνολα δεδοµένων, τα λεγόµενα data
assets, σε µορφή µηχαναγνώσιµη, που σηµαίνει στην πρακτική
ότι δεν είναι απλώς και µόνο η πληροφόρηση του πολίτη, αλλά η
ηλεκτρονική επεξεργασία, όπως είπαµε, των δεδοµένων, έτσι
ώστε αυτά να µπορούν να είναι χρήσιµα, όχι µόνο για την πληροφόρηση ή για τον έλεγχο και τη διαφάνεια, αλλά, βεβαίως, και
για την αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων.
Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτή
αυτήν την τροπολογία. Όµως, βεβαίως, σύνδεση -και γι’ αυτό παραπέµπω και στους συνεργάτες µας, τους τεχνικούς που είναι
εδώ- των δύο βάσεων κ.λπ. µπορεί να υπάρξει. Μπορούµε να βάλουµε τεχνικές προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει µία ευθεία συνεννόηση, που στην ουσία απαντά σ’ αυτό που θέτετε. Όταν λέω
συνεννόηση, εννοώ τεχνική επικοινωνία των συστηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας, µόνο για δύο λεπτά
ακόµη.
Θέλω να κάνω µία διευκρίνιση για το θέµα της αδειοδότησης.
Είναι η τρίτη πρόταση των Βουλευτών της ΔΗΜΑΡ. Τα ζητήµατα
της αδειοδότησης θα ρυθµιστούν µε την υπουργική απόφαση
που θα εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 13 του νοµοσχεδίου
που θα ψηφίσουµε. Κατάλαβα και από τις τοποθετήσεις σας ότι
αναφέρεστε ιδιαίτερα στις άδειες των creative commons. Είναι,
όµως, αυτονόητο για εµάς ότι το creative commons θα είναι βασική επιλογή κατά την ανοιχτή διάθεση των δεδοµένων και ο
λόγος που το λέω αυτό µέσα στην Αίθουσα είναι ακριβώς για να
ακουστεί µέσα στην Αίθουσα αυτή και να µείνει στα επίσηµα
Πρακτικά της Βουλής. Είναι ευρεία η διάδοση του creative commons και δεν έχουµε κανένα λόγο να µην το συµπεριλάβουµε
στην αντίστοιχη υπουργική απόφαση.
Τέλος, η µεταβολή των προϋπολογισµών αποτελεί ζήτηµα που
εντάσσεται περισσότερο στην οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική και αποτελεί συναρµοδιότητα µε το εδώ παριστάµενο
ΥΠΟΙΚ, την οποία θα πρέπει να δούµε για το µέλλον. Δεν διαφωνούµε επί της ουσίας. Μπορεί να επανέλθει σε επόµενη ρύθµιση
το θέµα αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κασσής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Βλέπω πολύ ενθουσιασµό από πλευράς της
Κυβέρνησης και από τους Βουλευτές, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει οι περισσότεροι και από πλευράς των Υπουργών. Όσον
αφορά την Αντιπολίτευση, τη δουλειά της κάνει.
Στο θέµα των ρυθµίσεων για την εφορία, έπρεπε να στέλνουµε
τον κόσµο στα δικαστήρια και να κάνουµε κατασχέσεις και σήµερα να αισθανόµαστε ικανοποίηση; Γιατί να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση -ας µου απαντήσει κάποιος- όλο αυτό το διάστηµα,
το τελευταίο εξάµηνο, να µην πω από αρχές του χρόνου;
Λείπει ο κ. Σταϊκούρας. Γιατί στην περιβόητη αυτή τροπολογία
που συζητάµε σήµερα δεν συµπεριληφθήκαν τα δάνεια µε την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, τα οποία δόθηκαν στον αγροτικό τοµέα σε όλη την Ελλάδα και τα οποία έχουν βεβαιωθεί στην
εφορία; Δεν ξέρω πώς σκέφτεται η Κυβέρνηση να το λύσει αυτό
το θέµα.
Και ο κ. Βρούτσης έχει αποχωρήσει. Δεν ξέρω πόσες υπογρα-
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φές θέλει ακόµη από την πλευρά των Βουλευτών. Γιατί δεν έκανε
δεκτή την τροπολογία των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας για τη µη παρακράτηση των εισφορών από τις κρατικές ενισχύσεις; Πότε σκέφτεται να απαντήσει; Είναι ένας πολύ
µεγάλος προβληµατισµός και προς το Υπουργείο Οικονοµικών
και τον κ. Βρούτση.
Οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι θα βγουν από Δευτέρα, ώστε να µπορούν να γίνουν οι αιτήσεις και να µπορέσουν
οι άνθρωποι να ενταχθούν στις συγκριµένες ρυθµίσεις; Να θυµίσω ότι ψηφίστηκαν τροπολογίες ειδικότερα στο Υπουργείο Εργασίας -οι οποίες εκκρεµούν ακόµα και σήµερα- για
συνεταιριστικούς υπάλληλους και εργαζόµενους, που δεν µπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους, γιατί δεν έχει βγει ακόµα η εγκύκλιος. Αν θυµάµαι καλά, πρέπει να πέρασαν περίπου δυόµισι
µήνες. Ας καταγραφεί, λοιπόν, ο προβληµατισµός µου.
Δεν ξέρω γιατί οι επιχειρήσεις µε πάνω από 1 εκατοµµύριο
ευρώ δεν συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα έπρεπε. Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Εργασίας,
υπάρχει πίνακας µε τον αριθµό των επιχειρήσεων, που είναι οι
µεγάλες επιχειρήσεις. Στο Υπουργείο Οικονοµικών υπάρχει τέτοιος πίνακας για το πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που οφείλουν πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ; Όλα αυτά χρειάζονται για
να ξέρουµε πώς µπορούν αυτά να εφαρµοστούν.
Είναι πολύ µεγάλα τα προβλήµατα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Είναι γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα πλέον να
κινηθούµε ως Κυβέρνηση στην κατεύθυνση της λύσης προβληµάτων. Θα περίµενα και σήµερα να υπάρχει η αντίστοιχη δέσµευση για το πότε θα έρθει η συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια.
Γιατί αν υπάρχει και εκεί καθυστέρηση, καταλαβαίνετε ότι τα
πράγµατα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κασσή.
Τέλος, τον λόγο έχει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να σας δώσουµε τα εύσηµα που τόσο περιφρουρείτε την αξιοκρατία στο δηµόσιο και κάνατε δεκτή αυτή
την τροπολογία του κ. Γεωργαντά. Τι λέει αυτή η τροπολογία;
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η
διάθεση σε γραφείο Βουλευτή, ο οποίος εκλέγεται σε παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή, δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή, εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήµισυ
του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής τους σε αυτές. Σ’ αυτή
την περίπτωση, ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν
προσµετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραµονής
στην παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή».
Συγχαρητήρια! Καθόλου φωτογραφική, άκρως αξιοκρατική και
βέβαια κατ’ επείγουσα, ούτως ώστε να έπρεπε να κατατεθεί ως
εκπρόθεσµη και εσείς να την κάνετε δεκτή. Είστε πράγµατι εγγυητής της διαφάνειας και της αξιοκρατίας!
Καλό θα ήταν να µας πείτε και τι είχατε υπ’ οψιν σας γι’ αυτή
την τροπολογία που σπεύσατε να την κάνετε δεκτή, δηλαδή
ποιον ακριβώς αφορά, ποιον Βουλευτή και ποιον υπάλληλο. Απλή
ερώτηση και ελπίζω ότι θα την απαντήσετε.
Αυτές είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο νοµοσχέδιό σας. Τις βλέπετε. Είναι πιο ογκώδεις από το νοµοσχέδιο. Στην
πλειοψηφία τους είναι εκπρόθεσµες και έχουν µία προς µία ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον, ας πούµε, έχει η τροπολογία του κ. Χρυσοχοΐδη,
η οποία περιέχει µία παράγραφο που διεγράφη, γιατί κάπου διαφωνήσατε. Αναφέρει, όµως, αναλυτικά τα εξής: «Σε διαιτητικές
διαδικασίες επιτρέπεται στον κύριο του έργου, δηλαδή στον εργολάβο του δηµοσίου ή στον φορέα κατασκευής να ορίζει κατ’
εξαίρεση και απευθείας ως διαιτητή µόνο ανώτατο δικαστικό λειτουργό εν ενεργεία ή επίτιµο ή ανώτατο λειτουργό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ή καθηγητή ανώτατης σχολής ή δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω ή τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, εφόσον είναι νοµικός» –που συµβαίνει να είναι- «και δεν εµποδίζεται ο ορισµός του ιδίου δικαστικού λειτουργού ως διαιτητή ή επιδιαιτητή σε δύο ή περισσότερες
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ταυτόχρονα διαιτησίες» –ξέρετε πόσο προσοδοφόρες είναι οι διαιτησίες- «και χωρίς χρονικό περιορισµό».
Ειδικώς και κατά παρέκκλιση, στις ίδιες ανωτέρω διαιτησίες το
ύψος της συνολικής αµοιβής διαιτητών και επιδιαιτητών, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού τους ως εθνικών ή διεθνών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της προσδιοριζόµενης στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας».
Κύριε Μητσοτάκη, µήπως θέλετε να µας εξηγήσετε τι ήταν
αυτό το οποίο το υπογράψατε φαρδιά-πλατιά και µετά το διαγράψατε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν ήσασταν εδώ
όταν µίλησε ο κ. Χρυσοχοΐδης;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το υπογράψατε φαρδιά πλατιά,
πριν το διαγράψει κάποιος.
Και, βεβαίως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ο κ. Αθανασίου, δεν ήρθε, δεν έχει υποστηρίξει την τροπολογία του, ανεξαρτήτως του αν αυτή περιέχει
και κάποιες ρυθµίσεις, οι οποίες όντως µπορεί να έχουν µία
βάση, όπως δεν έχει υποστηρίξει και αυτές τις κατάπτυστες ρυθµίσεις που περιέχονται στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1933
και ειδικό 119 εν σχέσει µε τις δίκες του δηµοσίου κατά αντιδίκων του.
Τεκµήριο ότι είναι αντίκλητος ο δικηγόρος ο οποίος υπέγραψε
το τελευταίο δικόγραφο; Τεκµήριο τέτοιο, χωρίς να έχει υπάρξει
καµµία προειδοποίηση του διαδίκου; Το ξέρετε ότι έχει ορίσει και θα έρθω σε αυτό- το ΤΑΙΠΕΔ πληρεξούσιό του, δηλαδή δικηγόρο του δηµοσίου, τον ίδιο δικηγόρο που υπερασπίζεται
κατηγορουµένους για τη λίστα Λαγκάρντ, δηλαδή αντίδικο του
δηµοσίου;
Και πώς φέρνετε ρυθµίσεις µε τις οποίες διευκολύνεται ακόµη
και η ερήµην του διαδίκου, γιατί σας είδα προχθές συκοφαντικότατο και επινοητικότατο εν σχέσει µε τη δικηγορική δραστηριότητα; Πώς προστατεύετε τον διάδικο τον ίδιο;
Τι είναι αυτή η ρύθµιση, µε την οποία επιτρέπετε την παράταση
των συµβάσεων διαφόρων συµβούλων οικονοµικών, νοµικών και
άλλων µε το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει γίνει χρυσωρυχείο για όλες αυτές
τις επιχειρήσεις και την ίδια ώρα είναι εργαλείο και εκτροφείο διαφθοράς, όπως λέει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πάρα πολύ εµπεριστατωµένο πόνηµα το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου, διεθνώς αναγνωρισµένος φορέας προστασίας των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, που αναφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ ως όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας, το οποίο πωλεί λιµάνια, κερδοφόρες επιχειρήσεις,
ηλεκτρικό ρεύµα, ακίνητα, εθνικές οδούς, αεροδρόµια, φυσικό
αέριο, αµυντική βιοµηχανία, πετρέλαιο, παραλίες, αιγιαλούς, νερό,
εκτάσεις γης, σιδηροδρόµους, ταχυδροµεία κ.ο.κ..
Γι’ αυτούς, λοιπόν, που συµβουλεύουν να εκποιούνται όλα αυτά,
εσείς προβλέπετε διαδικασία παράτασης των συµβάσεών τους,
την ίδια ώρα που αρνείστε να τις καταθέσετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί γνωρίζετε ότι εδώ και δύο χρόνια ζητάµε να µας
καταθέσετε τις σχετικές συµβάσεις που αποδεικνύουν ότι επί εποχής σας οργιάζει η διαφθορά και οργιάζει η διαπλοκή, την ίδια
ώρα που ξεκοκαλίζετε τη δηµόσια περιουσία.
Αφήστε, λοιπόν, τις προεκλογικές φιέστες που έδωσαν την
ευκαιρία -η αλήθεια είναι- σε Βουλευτές που δεν τους είχαµε ξαναδεί και ξανακούσει, να πάρουν τον λόγο, επαιρόµενοι και επιχαίροντας και απαντήστε για την ουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε τώρα στις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών, µε πρώτο τον κ. Λάζαρο
Τσαβδαρίδη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο κοµβικής σηµασίας νοµοσχέδιο που συζητάµε
-όχι πάντα χωρίς αντιδικίες και διαξιφισµούς µε την Αντιπολίτευση, που παρά την απόλυτη αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού
της δηµόσιας διοίκησης και θωράκισής της συνεχίζει να «διυλίζει
τον κώνωπα και να καταπίνει την κάµηλο»- εισήχθησαν προς συζήτηση µία σειρά ιδιαίτερα σηµαντικών τροπολογιών, σε µερικές
από τις οποίες θα ήθελα εν τάχει να αναφερθώ.
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Η πρώτη από αυτές αφορά τη συνέχιση και µετά τις 28 Οκτωβρίου 2014, οπότε ξεκινά να ισχύει το νέο οργανόγραµµα του
Υπουργείου Γεωργίας, της λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, η οποία µετονοµάζεται σε Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Η συνέχιση της λειτουργίας της εν λόγω Γραµµατείας κρίνεται
αναγκαία για την αποτελεσµατικότερη προώθηση και υλοποίηση
των θεµάτων αγροτικής πολιτικής της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αγροτικός µας κόσµος χρειάζεται κάθε βοήθεια και συντονισµό από την πλευρά του κράτους, προκειµένου, ιδιαίτερα σε
αυτή την κρίσιµη περίοδο -συν το γεγονός ότι βρισκόµαστε προς
το τέλος της εφαρµογής των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης για το έτος 2014 και είναι απαραίτητη η πλήρης απορρόφηση
των κονδυλίων- να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος απωλειών των κοινοτικών κονδυλίων, εξαιτίας της µετάβασης από τον παλιό οργανισµό στον καινούργιο.
Υπ’ αυτό το πρίσµα και µόνο, πρόκειται για µία τροπολογία η
οποία πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής όλων µας και η
ψήφισή της κρίνεται απαραίτητη.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι δύο τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών, που αφορούν σε θέµατα φορολόγησης
αγροτών και επιτηδευµατιών, ζητήµατα για το «πόθεν έσχες»
κατά την αγορά ακινήτου, αλλά και στη φορολόγηση της µεταβίβασης ακινήτων που ανήκουν στις µετατρεπόµενες επιχειρήσεις, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τις δεσµεύσεις καταθέσεων
από τους οικονοµικούς εισαγγελείς.
Ιδιαίτερα σηµαντική τροπολογία είναι και αυτή που κατατέθηκε
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, η οποία καθορίζει το νέο τρόπο ρύθµισης βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η ρύθµιση προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι το ελάχιστο ποσό της
µηνιαίας δόσης ξεκινά από 50 ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης θα
είναι µειωµένη για τα επόµενα δύο χρόνια κατά 30%. Οφειλές ως
15.000 ευρώ µπορούν να ρυθµιστούν σε έως εκατό δόσεις και
οφειλές µεγαλύτερες των 15.000 ευρώ ως 1.000.000 ευρώ σε
εβδοµήντα δύο δόσεις. Το επιτόκιο από 8% πηγαίνει στο 4,56%
και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής µειώνονται από
20% ως 100%.
Τη συγκεκριµένη ρύθµιση την περιµένει εναγωνίως η ελληνική
κοινωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό και η εισαγωγή της προς ψήφιση σήµερα αποτελεί αναµφίβολα µία έµπρακτη απόδειξη των
ουσιαστικών και υπεύθυνων βηµάτων, στα οποία έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση της χώρας, προκειµένου να ελαφρύνει σταδιακά τα οικονοµικά βάρη των πολιτών, ελάφρυνση που
πρόκειται να συνεχιστεί µε τη ρύθµιση στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα των κόκκινων δανείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό, δεν µπορώ να
µην αναφερθώ στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήµερα σε µία τόσο σηµαντική τροπολογία, που αποδεικνύει εµπράκτως την οριστική στροφή της ελληνικής οικονοµίας προς
την ανάκαµψη, λάµπουν δια της απουσίας τους.
Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί απουσιάζουν
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί στεναχωριούνται που η ελληνική
οικονοµία προοδεύει. Γιατί αισθάνονται πλέον στο πετσί τους ότι,
όσο η ελληνική οικονοµία ανακάµπτει και επιβραβεύει σταδιακά
τους Έλληνες για τις θυσίες τους, οι κύριοι και οι κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον ρόλο, δεν έχουν πλέον κοινό να τροµοκρατήσουν, δεν βρίσκουν πλέον «ευήκοα ώτα» να παραπλανήσουν.
Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η σηµερινή τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία περιορίστηκε να αναφερθεί σε δήθεν φωτογραφικές τροπολογίες, αλλά «για την ταµπακιέρα» δεν έκανε
κουβέντα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: «Ταµπακιέρα» τη θεωρείτε;
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Επιβραβεύστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, και κάποια φορά την Κυβέρνηση. Δεν κάνει µόνο λάθη,
κάνει και σωστά πράγµατα. Και δεν το περιµένατε ότι σε τόσο
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα κατάφερνε να φέρει µία διάταξη
ουσιαστική, η οποία ελαφρύνει ουσιαστικά τους Έλληνες πολίτες.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις σηµερινές τροπολογίες
αποδεικνύεται περίτρανα, ακόµη και στον πιο δύσπιστο συµπολίτη, ότι η Κυβέρνηση έχει συγκεκριµένο στόχο και πλάνο, το
οποίο µε µεθοδικότητα τηρεί µέχρι κεραίας, προκειµένου η οικονοµία της χώρας να βρει ξανά τον σταθερό βηµατισµό της, να
αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα, να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικότερα η ανεργία και να δοθούν µεγάλες ανάσες στον Έλληνα φορολογούµενο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞIOΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στο χθεσινό δελτίο της κ. Κοσιώνη, δεχθήκατε
-παρά την αντιπαράθεση µεταξύ µας, η οποία είναι τεχνική- το
αίτηµά µας όσοι απολύονται –που µε επιµονή το προβάλαµε- να
µην στερούνται των δεδουλευµένων αποδοχών σε βάθος πενταετίας-δεκαετίας. Κι είναι λογικό και σας συγχαίρω.
Τι θα κάνετε όµως µε τον αναδροµικό έλεγχο των συνταξιοδοτήσεων; Πιστεύω ότι σήµερα έχει αναγνώσει το σχετικό εδάφιο
η κ. Χριστοφιλοπούλου, του άρθρου 28 παράγραφος 5.
Διότι όταν λέτε ότι από τον Ιούνιο και εφεξής, µέχρι σήµερα
και στο µέλλον, θα ελέγξετε ξανά και θα ανακαλέσετε διορισµούς σε βάθος χρόνων πίσω, τι θα κάνετε αν ανακαλέσετε διορισµούς σε αυτούς που έχουν βγει ήδη στη συνταξιοδότηση; Να
πάρετε θέση σε αυτό.
Συνεπώς, σας συγχαίρω, παρά την οξύτητα που προκλήθηκε.
Όµως, πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε και µε αυτούς οι οποίοι
διορίστηκαν µε την παρώθηση στελεχών σας. Είδα µια κινητικότητα χθες. Από τις 22.00’ ως τη 1.00’ το βράδυ µε πήραν όλοι οι
δηµοσιογράφοι. Με τη γνωµοδότηση την οποία είχε δεχθεί ο
τότε Υπουργός κ. Παυλόπουλος, υπεδείκνυε στους δηµάρχους,
ακόµα και µε ελλιπή τυπικά προσόντα, να διορίζονται και σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης, να κατατάσσονται σε θέσεις
γενικών καθηκόντων.
Θα τη διαβάσω για κάποιους, οι οποίοι ίσως σπεύσουν να διαφοροποιήσουν ή αλλοιώσουν το περιεχόµενο: «Δεν αποκλείεται
κατάταξη και µε ελλιπή ακόµα προσόντα.». Είναι για όλους. Στο
άρθρο 11 αναφέρεται.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): «Κατάταξη» λέει.
Δεν αναφέρεται αν εκπληρώνουν ή όχι τις προϋποθέσεις.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη συνεχίζετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σταµατήστε
αυτήν την παραπληροφόρηση επιτέλους!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη συνεχίζετε.
Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
χρόνο, κύριε συνάδελφε. Αφού διακόπτεστε, θα σας δώσω
χρόνο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αµάν πια! Επανέρχεστε στο ίδιο θέµα! Ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μη συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ,
διότι σήµερα το έγκυρο «ΕΘΝΟΣ» αναφέρεται σε δική σας
ψευδή, αναληθή δήλωση, ότι δήθεν και τα προγράµµατα για τα
ΑΜΕΑ, τα οποία ήταν µέσα από προγράµµατα του ΟΑΕΔ -εσείς
το είπατε χθες και το αναπαρήγαγε και άλλος φίλος εντός της
Αιθούσης, ο οποίος εδώ κοντά είναι- δεν υπήγοντο στον κ. Παυλόπουλο.
Σας καταθέτω, διότι οφείλουν οι σύµβουλοί σας να σας ενηµερώσουν, το π. δ. 164. Και παρασέρνετε και εντίµους δηµοσιογράφους και εγκυρότατες εφηµερίδες. Μη ρωτάτε τη σύµβουλό
σας. Καλόπιστα συζητάµε. Μη συνεχίζετε. Θα σταµατήσει αυτό.
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Δεν είναι διαµάχη. Όµως, όποιος γνωρίζει έγγραφά εδώ, θα τα
θέτει ενώπιον του ελληνικού λαού.
Ευφυώς ο κ. Καραµανλής και ο κ. Παυλόπουλος -ευφυώς, το
επαναλαµβάνω δεύτερη φορά- κατ’ εξαίρεση και για λόγους κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν στην επαγγελµατική ένταξη των
ατόµων µε αναπηρίες, µείωσαν το χρόνο σε δεκαοκτώ µήνες,
εξαιρουµένων και των προγραµµάτων ένταξης στον ΟΑΕΔ.
Το καταθέτω και για τους δύο συναδέλφους, τον εγγύς µου κ.
Άδωνι Γεωργιάδη -ο οποίος το επανέλαβε χθες, χωρίς να το
ερευνήσει- και για εσάς. Παρασέρνετε και εφηµερίδες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και συνεχίζει η φράση αυτή: Ο κύριος Νοµικός Σύµβουλος και
φαρδιά-πλατιά ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Γίνεται δεκτή.
Υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Αφήστε τα, όλα αφορούν.
Γι’ αυτό πρέπει να κάνετε µια άλλη γενναιόδωρη κίνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή.
Λέει: «…και µε ελλιπή ακόµη προσόντα, εφόσον τέτοια δεν
αξιώθηκαν ούτε από τις προκηρύξεις των θέσεων ορισµένου
χρόνου και ούτε από τις συµβάσεις που στη συνέχεια καταρτίστηκαν.» Όλα δε αυτά -προσέξτε µε- µε το σκεπτικό και τη λογική
να παρακαµφθεί ο Υπουργός, να παρακαµφθεί η αυστηρή προσήλωση στον τύπο και αντί αυτού να προκριθεί η πλησιέστερη
και συναφέστερη κατά τον κατεχόµενο τίτλο. Και λέει στο τέλος:
«…παρεχόµενη εργασία κατάταξη και σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή αδυναµίας αυτή να γίνει σε θέση γενικών καθηκόντων». Όλες είναι γενικών καθηκόντων.
Συνεχίστε να απειλείτε. Και δεν αναφέροµαι στα πλαστά. Είναι
ξεκάθαρη η θέση της Αριστεράς.
Επαναλαµβάνω -για να κάνω και µια νύξη στο σηµερινό νοµοσχέδιο- ότι είστε δέσµιοι του όρκου και εσείς: «Παραµένουµε πιστοί στη δέσµευσή µας». Είναι ο ν. 4046/2012, όπου την
αξιολόγηση την αναγορεύει η τρόικα -σελίδα 699- ως µηχανισµό
εξεύρεσης υπεράριθµων προς απόλυση.
Το καταθέτω και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή, συνάδελφε, κύριε Μπούρα, µας εγκάλεσαν κάποιοι
συνάδελφοί σας, θέλω να πω ότι δεν είναι αντιπαράθεση. Πρέπει
να γνωρίζουν τα ΦΕΚ οι Έλληνες Βουλευτές.
Διότι ήρθε και η αξιότιµη κ. Αραµπατζή –την άκουσα στο ραδιόφωνο προηγουµένως- και εγκαλούσε την Κυβέρνηση γιατί,
λέει, γίνεται κατάσχεση…
(Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται διακοπή ρεύµατος στην Αίθουσα)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σβήσατε και τα
φώτα µε τη ρητορική σας δεινότητα, κύριε Μητρόπουλε!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ για το σχόλιο,
αλλά θα πρέπει να συνεχίσουµε.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι άκουγα προηγουµένως την κ.
Αραµπατζή στο σταθµό «Real» που εγκαλούσε την Κυβέρνηση
για ρύθµιση την οποία είχε και είχατε ψηφίσει, δηλαδή το να κατάσχεται οτιδήποτε προς αποπληρωµή ολόκληρου του ΕΝΦΙΑ.
Ο ν. 4223 από εσάς ψηφίστηκε! Τι εγκαλείτε, λοιπόν, την Κυβέρνηση; Τι φταίει ο Μητσοτάκης; Εσείς ψηφίσατε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας και τελειώνω.
Επί του προκειµένου λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν θα είχαµε αντίρρηση και για το σηµερινό, κύριε Γραµµατέα και κύριε Υπουργέ,
για το συζητούµενο επί ληξιπρόθεσµων. Αγνοούν και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ -οι οποίοι πήραν µία αξιέπαινη πρωτοβουλία- αλλά
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και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας για την από το πρώτο
ευρώ κατάσχεση των επιδοτήσεων και επιστροφών για τις αγρότισσες και τους αγρότες. Όχι µόνο κάνετε δεκτό το αίτηµά τους,
αλλά οι ίδιοι αγνοούν -ή τουλάχιστον από αυτά που εξέθεσαν φαίνεται ότι αγνοούν- ότι στη σελίδα 6 της συζητούµενης τροπολογίας αυστηροποιείται αυτό που σας ζητούν και δεν το έχουν
διαβάσει.
Ας δούµε, λοιπόν, τι κάνετε. Πρόκειται για την παράγραφο 5.
Όχι µόνο θα κατάσχεται µέσω του ΗΔΙΚΑ -όπως είχε θεσπίσει ο
κ. Βρούτσης µε το ν. 4254 και θέλω και την άποψή σας εδώ- από
το πρώτο ευρώ ό,τι εισπράττουν οι αγρότες µας, αλλά το παραπέµπετε, λέει, στους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς µηχανισµούς για να κάνουν αυτοί αυτόµατη κατάσχεση. Αυτή είναι η
παράγραφος 5, κύριε Κασσή, της συζητούµενης τροπολογίας
1946/132.
Εµείς θα συµφωνούσαµε να µην κατάσχονται οι επιδοτήσεις
των αγροτών, οι επιστροφές ΦΠΑ, τα δάνειά τους από το πρώτο
ευρώ. Πού θα πάνε τώρα στις αγροτικές τους περιοχές; Και λέει
εδώ ότι παίρνεται η κατάσχεση από το ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και πάει, λέει,
στους συγκεκριµένους µηχανισµούς, οι οποίοι προόρισται να πηγαίνουν τα ποσά προς τους αγρότες µας.
Υπό αυτήν την έννοια –και αυτή είναι η πρώτη ένστασή µαςδεν µπορείτε εσείς να δεχθείτε, οι εθνικοί οργανισµοί ή ο ευρωπαϊκός οργανισµός –είναι η παράγραφος 5 της τροπολογίας
1946/132, κύριε Γκόκα- που δίνει την επιδότηση στους αγρότες
µας, κατευθείαν να κατάσχει από το πρώτο ευρώ ό,τι εισπράττουν οι αγρότες µας.
Και κυρίως, πώς θα λέγαµε απερίφραστα «όχι», όταν µονιµοποιείτε στη σελίδα 12, όπως είπε και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Δρίτσας, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης; Το ίδιο
είπατε και για τον ΕΝΦΙΑ. Είπατε ότι θα είναι µόνο για το 2014
και τον κάνατε για κάθε επόµενο έτος. Υπό αυτήν την έννοια, µη
µας εγκαλείτε ότι δεν έχουµε συναίσθηση, γιατί πολλοί συµπατριώτες µας, κυρίως µικροµεσαίοι, αλλά και όλος ο ελληνικός
λαός -δυόµισι εκατοµµύρια- είναι οφειλέτες ασφαλιστικών ταµείων και εφοριών και θα πρέπει να τους δοθεί µία δυνατότητα.
Και πράγµατι, γίνεται κάποιο βήµα και έχουµε συναίσθηση.
Όµως, αυτές τις δρακόντειες ρυθµίσεις τι τις συµπεριλάβατε;
Έχουµε µία ανοχή γνωρίζοντας, κύριε Υπουργέ, ότι το 80%
των οφειλετών προς τις εφορίες και των οφειλετών προς τα ταµεία δεν θα ανταποκριθούν, διότι έχουν µηδενική φοροδοτική
ικανότητα. Και το κάνουµε για να µην πείτε ότι δεν έχουµε κατανόηση και συναίσθηση για το µεγάλο πρόβληµα που πλήττει το
µεγαλύτερο τµήµα του λαού µας. Όµως, απλώς δεν πρέπει εσείς
να συναινέσετε στη ρύθµιση αυτών των ακροτήτων κατά των
αγροτισσών και αγροτών µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος
Σαλτούρος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω δύο, τρεις επισηµάνσεις.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την τροπολογία 1934/120, αν και κρίνουµε θετική και απαραίτητη τη φορολόγηση στη µεταβίβαση ακινήτων, µε βάση το πραγµατικό τίµηµα και όχι την αντικειµενική
τους αξίας, ωστόσο πιστεύουµε ότι για να αποφευχθούν φαινόµενα φοροδιαφυγής, θα πρέπει να τεθεί ένα κατώτατο όριο φορολογητέου τιµήµατος και συγκεκριµένα το 50% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
Επίσης, στην ίδια τροπολογία επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός
του ανταλλάγµατος για χρήση αιγιαλού θα γίνεται ανά πενταετία
και ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες και
αξίες γης και όχι ανελαστικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Ωστόσο, η παράγραφος 4β της τροπολογίας 1934/120, µε την
οποία τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.
3986/2011 χρήζει προσθήκης και βελτίωσης και πρέπει να συµπληρωθεί, µε την πρόβλεψη ότι οι παραχωρήσεις απλής χρήσης
αιγιαλού σε προστατευόµενες περιοχές, παραδείγµατος χάριν,
«NATURA» απαιτούν οπωσδήποτε σύµφωνη γνώµη του Υπουρ-
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γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Τώρα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια σε ότι
αφορά και την εξέχουσας σηµασίας τροπολογία υπ’ αριθµόν
1946/132, που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονοµικών. Θεωρούµε
ότι πρόκειται για µια ρύθµιση ανάσα για χιλιάδες φορολογούµενους και ασφαλισµένους, µια ρύθµιση πιο ευνοϊκή από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα. Μέγα στοίχηµα για το οικονοµικό επιτελείο
αποτελεί, φυσικά, ο αριθµός των δικαιούχων που τελικά θα κάνει
χρήση της ρύθµισης και σε δεύτερο επίπεδο ο αριθµός αυτών
που θα την εξυπηρετήσουν ουσιαστικά.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητά της είναι πανθοµολογούµενη και η δυσκολία του όλου εγχειρήµατος έγκειται στην εξεύρεση της χρυσής τοµής µεταξύ των οικονοµικών δυνατοτήτων
των φορολογουµένων ασφαλισµένων από τη µια µεριά και των
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων αντοχών της ελληνικής
οικονοµίας από την άλλη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ούτε για
ένα λεπτό ότι δεν θα είχε κανένα νόηµα η οποιαδήποτε ρύθµιση,
αν τελικά οδηγούσε σε πλήρη ή ακόµη και µερική δηµοσιονοµική
κατάρρευση.
Τώρα, θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή, επίσης, του
Υπουργείου σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση µε ετήσιο επιτόκιο
4,56% των οφειλών. Θεωρούµε ότι θα έπρεπε να ακουστούν -και
θα πρέπει να ακουστούν- πιο πειστικά και συγκεκριµένα επιχειρήµατα για ποιο λόγο το ποσοστό αυτό δεν θα µπορούσε να είναι
µικρότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κρίνουµε πάρα πολύ θετική την περίοδο χάριτος των δύο
µηνών ή δύο δόσεων ανά έτος. Επίσης, κρίνουµε πάρα πολύ θετική τη δυνατότητα, για τους φορολογούµενους που είχαν υπαχθεί και τηρούσαν µε συνέπεια το πρόγραµµα ρύθµισης του ν.
4152/2013 είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθµιση µε το µεγαλύτερο
αριθµό δόσεων, µέχρι και εκατό, µε επανυπολογισµό του επιτοκίου αναδροµικά στο 4,56% έναντι του 8,75% και µε απαλλαγή
από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα.
Επίσης, είναι πάρα πολύ θετική κίνηση η µείωση των συντελεστών υπολογισµού της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, η παράταση της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, καθώς επίσης και η
επιµήκυνση της επιδότησης του πρώην ΟΕΚ στα στεγαστικά δάνεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Κυβέρνηση, µέσα από
τις τεράστιες δυσκολίες και προκλήσεις που αντιµετωπίζει, προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα µε σταθερότητα και υπευθυνότητα
προς την έξοδο της δηµοσιονοµικής στενωπού, προς την έξοδο
από τη στενή επιτήρηση και να θέσει τις βάσεις επιστροφής στην
κανονικότητα, της επιστροφής σε ρυθµούς ουσιαστικής και
πραγµατικής ανάπτυξης. Σε αυτήν την προσπάθεια λαµβάνεται
κάθε µέριµνα, ώστε τα µέτρα που επιλέγονται να προσεγγίσουν
τη χρυσή τοµή µεταξύ της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και
της αποφυγής του εκτροχιασµού από την παραπάνω πορεία.
Είναι µια δύσκολη για όλους προσπάθεια, κυρία Πρόεδρε, που
απαιτεί καθηµερινή σύγκρουση, ακόµη και µε τους εαυτούς µας.
Δεν έχουµε βουλωµένα αυτιά ούτε είµαστε δεµένοι σε κανένα
κατάρτι. Οι «Σειρήνες» ακούγονται και τραγουδούν µάλιστα,
ασταµάτητα. Ας πάρουµε, λοιπόν, δύναµη από την «Ιθάκη» που
πορευόµαστε και ας συνεχίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Γεώργιος
Κυρίτσης για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ξέρετε, εδώ µαζευτήκαµε για να συζητήσουµε για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµόσιας Διοίκησης. Και ξαφνικά, ενώ
είχαµε στη διαβούλευση δεκαέξι άρθρα -εµείς σταθήκαµε µε
πολλή προσοχή, µας είπατε µάλιστα ότι πήραµε και κάποιες πολύ
ωραίες πρωτοβουλίες επάνω- και µας πρόσθεσαν δεκαοκτώ και
είπαµε: «Ας µας πάει στα κοµµάτια».
Σήµερα έρχεται και «το πούλµαν της χαράς» και ο καθένας
κουνούσε και από µια τροπολογία, από τις οποίες καµµία δεν είχε
τίποτα το κατεπείγον. Ο άλλος το έγραφε µάλλον εδώ απέξω,
είχε ξεχάσει τα σήµατα. Άλλος έκανε τροπολογία πάνω στην τρο-
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πολογία.
Λυπάµαι πάρα πολύ που Υπουργός δεν είπε: Bγείτε όλοι έξω,
δεν αποδέχοµαι καµµία. Εγώ συζητάω ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο που είναι στη δηµόσια διοίκηση. Τι θα δεχόµασταν; Θα
δεχόµασταν, βέβαια, την τροπολογία για τις δόσεις. Αυτήν θα
την δεχόµασταν και τη δεχόµαστε ως ένα τµήµα της, ότι έχει µία
λογική και πρέπει να γίνει.
Ας δούµε, όµως, κάποια πράγµατα. Η έκτακτη εισφορά, είναι
ό,τι χειρότερο µπορεί να διανοηθεί ο ανθρώπινος νους σαν
φόρο. Βάζω φόρο πάνω στο φόρο. Κοιτάξτε ποια είναι η λογική
του Καραγκιόζη: Έπρεπε να σταµατήσει το 2014. Δεν σταµατάει
το 2014, λέει: Eπειδή σας αγαπάω πάρα πολύ σαν λαό, θα σας
κόψω το 30% για το 2015 και θα σας το βάλω και το 2016». Δηλαδή, αν το 2015 κάποιος ήταν να πληρώσει 100 ευρώ -µείον 30
ευρώ- τελικά θα πλήρωνε 70 ευρώ. Θα τα πληρώσει, όµως, και
το 2016, άρα τελικά θα πληρώσει 140 ευρώ. Αυτό το λένε επίτευγµα και το παρουσιάζουν λέγοντας: «Κοιτάξτε τι σπουδαίο
έργο φτιάχνουµε εµείς!».
Ας προχωρήσουµε στα ζητήµατα για τις δόσεις µας. Βεβαίως,
να γίνουν. Να καταγραφεί στα Πρακτικά και να το θυµάστε. Εδώ
πιστεύω πως θα είµαστε, κυρία Πρόεδρε, γιατί τίποτα δεν θα
γίνει. Ξέρετε γιατί δεν θα γίνει; Γιατί δεν µπορεί να έχεις επτάοκτώ φόρους πάνω στον Έλληνα πολίτη. Δεν αντέχει. Θα κολλήσει πάλι το σύστηµα, γιατί δεν σταµάτησαν την υπερφορολόγηση. Από εκεί αρχίζεις.
Ας πάµε στο Υπουργείο Εργασίας. Τι τους είχαµε πει; Τους είχαµε πει να κεφαλαιοποιήσουν τα χρέη, να τα πάνε στο 7 ή στο
8 κεφαλαιοποιηµένα, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις κ.λπ., µαζί
και το χρόνο σύνταξης. Να τους καλέσουν, να τους κατεβάσουν
και δύο κλίµακες και να βάλουν τετρακόσιους πενήντα χιλιάδες
ασφαλισµένους αύριο το πρωί. Τι κάνουν εδώ; «Θα πληρώνεις
σε δόσεις και αυτά που χρωστάς και θα πληρώνεις και τη δόση».
Τίποτα δεν θα γίνει. Αν κάποιος είχε να πληρώσει τη δόση, θα
την πλήρωνε και πριν.
Λυπάµαι πάρα πολύ. Για άλλα πράγµατα ήρθαµε. Έχω µόνο
τέσσερα λεπτά και είχα πάρα πολλά να πω πάνω σε αυτό. Επίσης, γελάω πολύ, διότι δεν λέει εδώ τι θα γίνει από το 1 εκατοµµύριο και πάνω. Μας είπανε «µετά από εκεί, µην ανησυχείτε εµείς
είµαστε εδώ». Ας µου πουν ποιον πιάσανε από 1 εκατοµµύριο και
πάνω. Ας µου πουν έναν. Ας µου πουν: Εµείς πήραµε λεφτά από
αυτές τις λίστες που χρωστάνε πάνω από 1 εκατοµµύριο. Κανέναν δεν είπανε. Όλα αυτά τα πλήρωσε µία τάξη.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι θα ψηφίσουµε κάποια πράγµατα,
από το νοµοσχέδιο της δηµόσιας διοίκησης. Διαφωνούµε σε
πάρα πολλά σηµεία, αλλά θα αποδεχθούµε κάποια από αυτά. Λυπάµαι πάρα πολύ που αποδεχθήκατε όλες αυτές τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κατσώτης
έχει τον λόγο.
Έχετε τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Από τις δώδεκα υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί,
ψηφίζουµε «ναι» στην τροπολογία µε γενικό 1922 και ειδικό
αριθµό 115, που αφορά στις εργατικές κατοικίες στο Ληξούρι και
το Μοσχάτο, «παρών» στις υπ’ αριθµόν 1932/118 και 1936/122
και «παρών» στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που έχει
τέσσερις πλευρές. Στις δύο από αυτές λέµε «όχι» και στις άλλες
δύο «ναι», αλλά θα ψηφίσουµε «παρών» σε αυτήν την τροπολογία.
Για τις Βουλευτικές, που έκανε αποδεκτές ο Υπουργός, ψηφίζουµε «ναι» στην τροπολογία υπ’ αριθµόν 1872/98, καθώς και
στις υπ’ αριθµόν 1942/128 και 1944/130.
Τώρα, όσον αφορά στην ΠΑΣΕΓΕΣ ψηφίζουµε «κατά». Είναι
γνωστή η ΠΑΣΕΓΕΣ σε όλο τον κόσµο για την αντι-αγροτική
στάση της όλα αυτά τα χρόνια. Η Κυβέρνηση την είχε «µπουκώσει» µε χρήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήµερα έρχεται πάλι
να δώσει λύσεις, µέσα από αυτήν την τροπολογία που έκανε αποδεκτή ο Υπουργός, για να αναβιώσει την ΠΑΣΕΓΕΣ, να καθυποτάξει το αγροτικό κίνηµα, το οποίο διεκδικεί συγκεκριµένα
αιτήµατα. Την 1η Νοεµβρίου θα είναι στο µεγάλο συλλαλητήριο
στο Σύνταγµα, όπως και πολλά εργατικά σωµατεία, νέοι και γυ-
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ναίκες από όλη την Ελλάδα.
Πριν περάσω στο κύριο θέµα που µας απασχόλησε στη σηµερινή συζήτηση, στο θέµα της τροπολογίας για τα ληξιπρόθεσµα
χρέη, πρέπει να πω ότι τώρα µόλις µε πήραν τηλέφωνο και µου
είπαν ότι υπάρχει έκτακτη κατάσταση στο Καµατερό και σε άλλες
περιοχές. Πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει, έτσι
ώστε να µη θρηνήσουµε ζωές απ’ αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες.
Οι Βουλευτές της Κυβέρνησης αναφέρθηκαν µε πολλούς διθυράµβους σ’ αυτήν τη ρύθµιση που έφερε για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Κυβέρνηση καθυστέρησε να
τη φέρει. Εµείς λέµε ότι αυτή η ρύθµιση δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα των εργαζοµένων και του λαού,
γιατί το πρόβληµα για τα λαϊκά στρώµατα, τους εργαζόµενους,
τους αυτοαπασχολούµενους δεν είναι οι δόσεις, αλλά το ότι δεν
µπορούν να πληρώσουν τη µεγάλη ληστεία που έχετε επιβάλει
σ’ όλους µε τους φόρους, τις εισφορές, τα χαράτσια κ.λπ.. Δεν
είναι, λοιπόν, θέµα δόσεων. Είναι ότι δεν µπορεί να πληρώσει κανείς απ’ όλους αυτούς που δηλώνουν αδυναµία.
Τι άλλο κάνετε; Ενώ η εισφορά αλληλεγγύης είχε έκτακτο χαρακτήρα και τελείωνε το 2014, λέτε σήµερα «εµείς µειώνουµε
τον ειδικό φόρο αλληλεγγύης κατά 30%». Δεν λέτε «τον παρατείνουµε και για το 2015», λέτε «τον µειώνουµε». Τον παρουσιάζετε, λοιπόν, σαν µείωση, µε αποτέλεσµα να έχουµε την έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που λέει ότι προσβλέπετε
έσοδα ενάµισι δισεκατοµµυρίου ευρώ από την ειδική εισφορά, η
οποία επεκτείνεται. Βεβαίως, οι απώλειες των εσόδων απ’ όλο
αυτό που σήµερα αναφέρατε και χαίρεστε για τις δόσεις, θα είναι
πολύ λίγες. Θα είναι από τις προσαυξήσεις που θα έχουν οι εισφορές και τα υπόλοιπα χρέη προς την εφορία, το 20% έως
100%, ανάλογα µε το ποιος θα µπει σ’ αυτές τις ρυθµίσεις. Προβλέπετε και αύξηση των εσόδων, επειδή θα τους διευκολύνετε,
για να εισπράξετε τις εισφορές.
Άρα, λοιπόν, ο κύριος στόχος της ρύθµισης δεν είναι να απαλλάξετε τα λαϊκά στρώµατα από τον βραχνά των χρεών, που εσείς
τους δηµιουργήσατε, αλλά πώς θα εισπράξετε απ’ όλη αυτήν τη
ληστεία που έχετε επιβάλει στον ελληνικό λαό.
Εµείς, λοιπόν, καταψηφίζουµε την τροπολογία αυτή αλλά και
τις υπόλοιπες υπουργικές και βουλευτικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Γρέγος έχει τον
λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αναφερθήκαµε και χθες εκτενώς στις τροπολογίες κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Να καταγραφούν και σήµερα οι θέσεις
µας.
Στα άρθρα 15, 16, 24, 26, 27, 28 και 29 ψηφίζουµε «ναι», στα
άρθρα 1 έως 14 ψηφίζουµε «παρών» και ψηφίζουµε «όχι» στα
άρθρα 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34 και 35.
Σχετικά µε τις τροπολογίες: στην τροπολογία 1918/111 ψηφίζουµε «παρών», στη 1920/113 ψηφίζουµε «παρών», στη 1922/115
ψηφίζουµε «παρών», στη 1919/112 ψηφίζουµε «όχι», στη
1931/117 ψηφίζουµε «ναι», στη 1936/122 ψηφίζουµε «όχι», στη
1934/120 ψηφίζουµε «παρών», στη 1932/118 ψηφίζουµε «όχι»,
στη 1933/119 ψηφίζουµε φυσικά «όχι», στη 1937/123 ψηφίζουµε
«όχι», στη 1941/127 ψηφίζουµε «παρών», στη 1942/128 ψηφίζουµε «ναι» και στη 1947/133 ψηφίζουµε «ναι».
Σε συνέχεια της χθεσινής τοποθέτησης του Κοινοβουλευτικού
Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής σχετικά µε την τροπολογία για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, παραµένουµε πιστοί στη φιλοσοφία
της υπερψήφισης µόνο ουσιαστικά ευνοϊκών ρυθµίσεων υπέρ
των φορολογουµένων.
Για τον λόγο αυτόν εκφράζουµε τη δυνητική παροχή ψήφου
δηλώνοντας «παρών» στη συγκεκριµένη τροπολογία, εφόσον
αυτή εξυπηρετούσε πράγµατι τους Έλληνες πολίτες.
Μελετώντας την τροπολογία καλύτερα και µε τα νέα στοιχεία
που έχουµε στη διάθεσή µας, αντιλαµβανόµαστε ότι η δήθεν ευνοϊκή ρύθµιση της επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής των
χρεών αποτελεί µια ακόµα φιλοσοφική θηλειά του υπερφορολογηµένου και χρεοκοπηµένου Έλληνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξηγούµαι. Ο νέος χρόνος αποπληρωµής επιφέρει νέες οφειλές και αυτό γιατί πάγιο προαπαιτούµενο για την ένταξη της εν
λόγω ρύθµισης είναι η καταβολή για δυο τουλάχιστον χρόνια της
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, έστω και µειούµενης κατά
30%. Είναι µια εισφορά που επεκτείνεται χρονικά. Κατά τα άλλα
είναι µια εισφορά που βλέπουµε να λαµβάνει µόνιµο και διαρκή
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, αναγκάζετε τους δικαιούχους της
ευνοϊκής ρύθµισης να πληρώνουν εξαναγκαστικά για δυο τουλάχιστον χρόνια µια εισφορά που δεν θα έπρεπε εξαρχής να καταβάλλουν.
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τον ΕΝΦΙΑ. Για δυο ακόµα
χρόνια, δηλαδή, θα πληρώνει ο Έλληνας ενοίκιο για το σπίτι του,
για να µπορεί να παραµείνει εντός της ευνοϊκής ρύθµισης.
Καταληκτικά, πρόκειται για µια ρύθµιση που εξυπηρετεί ελάχιστους συµπολίτες µας, στερείται ουσίας και αποτελεί µια
ακόµα επικοινωνιακή κίνηση της Κυβέρνησης εν όψει των επερχόµενων εκλογών.
Να δούµε τι θα γίνει, επιτέλους, και µε τα δάνεια των κοµµάτων.
Μια και είναι παρούσα ακόµη η κυρία Υπουργός, η οποία µάς
αποκάλεσε χθες «υπόδικο µόρφωµα», οφείλουµε να επιστρέψουµε αυτόν τον προσβλητικό χαρακτηρισµό. Ξέρει πάρα πολύ
καλά ο ελληνικός λαός ποιος είναι µόρφωµα. Ως προς το υπόδικο µόρφωµα εµείς θεωρούµε ότι εσείς είστε µόρφωµα! Και ο
ελληνικός λαός θεωρεί ότι είστε µόρφωµα, επειδή συγκυβερνάτε
µε ένα άλλο κόµµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εσείς
είστε υπόδικοι!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Και εσείς θα είστε σύντοµα υπόδικοι.
Είστε και υπόδικοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αφήστε τα αυτά!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Μη µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ακούστε, κυρία Υπουργέ. Δεν τα λέω
µόνο εγώ. Τα λέει ο ελληνικός λαός.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Να
σταµατήσετε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Τις µίζες…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία
Υπουργέ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Σας επέστρεψα τον χαρακτηρισµό που
µας επιδώσατε χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γρέγο,
µην απαντάτε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Δεν απαντάω, κυρία Πρόεδρε. Επέστρεψα τον χαρακτηρισµό που µας επέδωσε η κυρία Υπουργός
χθες.
Πρέπει, επιτέλους, να καταλάβετε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα
νόµιµο πολιτικό κόµµα. Έχει εκλεγµένους εκπροσώπους του ελληνικού έθνους και υποστηρίζεται από ένα εκατοµµύριο πολίτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
Θα σας δώσω τέσσερα λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ επιµένω. Έχω ζητήσει, παρ’ όλο που δεν έγιναν σεβαστές οι προτάσεις µας και
τα αιτήµατά µας, αυτή η ιδιόµορφη συνεδρίαση, που µετατράπηκε σε µια συνεδρίαση ψήφισης δέκα ξεχωριστών νοµοσχεδίων, να αντιµετωπιστεί διαφορετικά από τη µεριά του
Προεδρείου.
Εγώ θέλω δώδεκα λεπτά και µε ανοχή. Θα έπρεπε και οι οµιλητές να έχουν επτά λεπτά. Είναι κανονική συνεδρίαση και δεν
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µπορούµε να κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας.
Ακριβώς αυτή η διαδικασία σκοπιµότητας, υποβάθµισης, πονηριάς, φτήνιας, πολιτικής ανεντιµότητας είναι αυτή που µας έχει
υποχρεώσει και εµάς, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά απ’
ό,τι είδατε και όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, να ανταποκριθούµε µόνο στο χαµηλότερο θεσµικό επίπεδο που είµαστε
υποχρεωµένοι από τον ρόλο µας.
Ακριβώς αυτό υποδηλώνει τη διαµαρτυρία µας για τον τρόπο
που ακολουθήθηκε από τη µεριά της Κυβέρνησης να χρησιµοποιηθεί η Βουλή για τόσο κορυφαία ζητήµατα. Όχι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, το µέγα θέµα της φτώχειας του ελληνικού
λαού και όλων των στρωµάτων, της ρύθµισης των οφειλών, τα
προβλήµατα των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών, τα προβλήµατα των δανείων, είναι ζητήµατα που πρέπει να απασχολήσουν το ελληνικό Κοινοβούλιο πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ
συστηµατικά. Δεν είναι τυχαίο.
Εµείς εξαγγείλαµε, µε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στη Θεσσαλονίκη τις προτάσεις µας ενώπιον όλου του ελληνικού λαού. Τις θέσαµε σε διαβούλευση και σε κρίση των φορέων της ελληνικής
κοινωνίας και της ίδιας της κοινωνίας. Τις αποτυπώσαµε σε πρόταση νόµου, την οποία και καταθέσαµε στη Βουλή. Περιµένουµε
ακόµα να γίνει η συζήτηση -που θα έπρεπε- κι εκεί θα βλέπαµε τις
απόψεις όλων. Αντί γι’ αυτό, πήραµε την εκπρόθεσµη τροπολογία
-εκπρόθεσµη για ένα τέτοιο θέµα!- του Υπουργού Οικονοµικών σε
αυτήν τη fast track διαδικασία, την εντελώς υποβαθµισµένη. Δεν
είναι τυχαίο. Δεν λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λείπουν οι Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης. Λείπει ο Υπουργός Οικονοµικών. Αν θέλει ένας
οποιοσδήποτε Βουλευτής της Συµπολίτευσης να προτείνει µία
τροποποίηση, µία βελτίωση, ποιος θα τον ακούσει; Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει δεκτή την οποιαδήποτε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα σπεύσω να
τη µεταφέρω αµέσως!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Με πείσατε! Ως χιούµορ είναι καλό.
Ποιος, λοιπόν; Αυτό είναι το µέγα ζήτηµα, ότι λείπει ο Υπουργός Οικονοµικών. Δεν λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα είναι ο Υφυπουργός
Οικονοµικών εδώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μέχρι τώρα δεν ήταν. Λείπουν. Τελείωσαν οι Βουλευτές.
Κυρία Πρόεδρε, η παραπέουσα Κυβέρνηση αποδεικνύεται για
µια ακόµα φορά φοβισµένη, άτολµη και ανεπαρκής να πιάσει την
ουσία των πραγµάτων. Η ουσία των πραγµάτων είναι ότι για τη
φτώχεια στην ελληνική κοινωνία και την κατάρρευση όλων των
παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και των νοικοκυριών και των
ανθρώπων και των περιουσιών και της στοιχειώδους δυνατότητας διαβίωσης χρειάζεται δραστική αντιµετώπιση και στήριξη,
που αυτή η στήριξη είναι και προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την
αναθέρµανση της οικονοµίας. Αυτά τα δύο πάνε µαζί. Όποιος τα
διαχωρίζει, είτε για προεκλογικούς λόγους είτε για να αποφύγει
τη µεγάλη πίεση και να εκτονώσει τα πράγµατα και να έρχονται
εδώ οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και να λένε ότι εδώ
είναι το µέγα θαύµα και τώρα ήρθε ο καιρός που θα αλλάξουν
τα πράγµατα, κοροϊδεύει την κοινωνία.
Με την τροπολογία της Κυβέρνησης απαλλάσσονται σε ένα
ποσοστό µόνο οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής βεβαιωµένης οφειλής και όχι τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν και αποτελούν συνήθως το πιο µεγάλο µέρος της οφειλής.
Αυτός είναι εκβιασµός. Είναι εκβιασµός των πολιτών, ώστε να παραιτηθούν από το δικαίωµά τους να αµφισβητήσουν το ύψος της
βεβαιωµένης οφειλής διοικητικά ή δικαστικά.
Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πρόνοια γι’ αυτό. Υπάρχουν οι επιτροπές διοικητικής επίλυσης διαφορών σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες και υπάρχει συγκεκριµένη
προσέγγιση της δυνατότητας.
Από κει και πέρα, οι οφειλές που ανέρχονται σε εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ και η ρύθµιση σε τριάντα έξι, σαράντα έξι ή εξήντα
µηνιαίες δόσεις, υπερβαίνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων -και αυτό ήδη από τη µία ηµέρα που πέρασε από την ανακοίνωση, παντού όλοι οι φορείς και όλοι οι άνθρωποι της αγοράς,
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των επιχειρήσεων, αλλά και των οργανώσεων των πολιτών το
λένε- τη δυνατότητα των περισσότερων πολιτών.
Την ίδια στιγµή ο οφειλέτης, σύµφωνα µε τη ρύθµιση αυτή,
οφείλει να είναι ενήµερος για τις τρέχουσες ρυθµίσεις. Είναι βέβαιο ότι πολύ µικρός αριθµός επιχειρήσεων και πολιτών θα µπορέσει να επωφεληθεί απ’ αυτές τις ρυθµίσεις. Εµείς λέµε και
αυτό καλό είναι, έστω και για λίγους. Όµως να ξέρουµε για τι µιλάµε. Εάν δεν µπορέσει τον επόµενο µήνα να ανταποκριθεί στις
τρέχουσες υποχρεώσεις του, εκπίπτει από όλη τη ρύθµιση.
Συνεπώς διαµορφώνεται µία τραγική κατάσταση, να συσσωρεύονται και τα παλιά και όλα σε ένα µεγάλο µέρος των πολιτών,
αυτών που θα επεδίωκαν ή θα ήθελαν να προσέλθουν για τη ρύθµιση.
Σε εµάς, που πράγµατι έχουµε ογδόντα τέσσερις δόσεις και
δεν έχουµε εκατό -και παίζουν εκεί προς δηµιουργία εντυπώσεων- προβλέπεται, ακριβώς µέσα και από την ατοµική ρύθµιση
της κάθε περίπτωσης -γιατί καµµία δεν είναι ίδια και καµµία οριζόντια λύση δεν µπορεί να δοθεί- ότι καµµία ρύθµιση δεν θα καταλήγει στο να επιβαρύνεται πολίτης σε αυτήν τη χώρα για την
εξόφληση των οφειλόµενων ποσών µε ποσό που να υπερβαίνει
το 20% του εισοδήµατός του. Αν είναι ρύθµιση για τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν θα υπερβαίνει το 30%. Δηλαδή, τεκµήριο
δυνατότητας απόδοσης, τεκµήριο επιβίωσης, τεκµήριο ανθρωπισµού και ταυτόχρονα τεκµήριο ανάπτυξης!
Η ηµέρα µε τη νύχτα είναι οι δύο προτάσεις. Και αντί να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο εν εκτάσει -εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
δίκιο-, είναι συζήτηση αυτή η σηµερινή για ένα τόσο µεγάλο θέµα
ενώπιον του ελληνικού λαού;
Και δεν φτάνει όλο αυτό. Ενώ έρχεται µια ρύθµιση -που, ναι, οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας θα την κάνουν σηµαία, έφυγαν
ήδη για τις επαρχίες τους για να φέρουν το µήνυµα, το µεγάλο
άγγελµα, ωραία!- την ίδια στιγµή, κατά τρόπο νοµοθετικά απαράδεκτο, απολύτως απαράδεκτο, εισάγεται και η ρύθµιση για τη διαιώνιση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Πρόκειται για 1,5
δισεκατοµµύριο για δύο χρόνια, κατά τους µετριότερους υπολογισµούς. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ µεγαλύτερο το ποσό,
έτσι όπως το θέτει η Κυβέρνηση, αν είναι τότε κυβέρνηση, ευτυχώς δεν θα είναι. Είναι πάνω από 1,5 δισεκατοµµύριο αυτό που θα
εισπραχθεί. Δηλαδή, δίνει υποτίθεται αυτές τις απαλλαγές και την
ίδια στιγµή βάζει 1,5 δισεκατοµµύριο -κοντά στα 700 εκατοµµύρια
ευρώ τον χρόνο- νέο φόρο, νέο µέτρο στους πολίτες.
Είναι πολύ σοβαρά τα πράγµατα και δεν µπορεί κανείς να
υπεκφύγει. Δεν είναι τυχαίο ότι σήµερα έχουµε τη µεγάλη έκπληξη της χθεσινής εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, της κ. Σαββαΐδου, µε βάση την οποία χάνουν το
δικαίωµα να απαλλαγούν κατά 50% ή 100% από τον ΕΝΦΙΑ χιλιάδες πολίτες. Και ποιοι; Άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι!
Την ίδια στιγµή, έρχεται η άλλη τροπολογία του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε την οποία απαλλάσσονται από τον φόρο µεταβίβασης κατασκευαστικές εταιρείες και τράπεζες, µε ογκώδες
χαρτοφυλάκιο. Πρόκειται για µια φωτογραφική διάταξη, χωµένη
µέσα σε όλες τις άλλες. Δεν ξέρουµε πώς θα την αποτιµήσουµε,
πόσα εκατοµµύρια ή και δισεκατοµµύρια υπάρχουν πίσω από
αυτή.
Στην έκθεση αναφέρεται πως ό,τι απωλεσθεί από αυτό, θα
αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού, δηλαδή από την έκτακτη εισφοράς αλληλεγγύης, από το
ένα ή από το άλλο. Χαρίζουµε στις τράπεζες για τα κτήριά τους
και για τον φόρο µεταβίβασης, χαρίζουµε στις κατασκευαστικές
εταιρείες για τον φόρο µεταβίβασης και επιβαρύνουµε, µε εξαίρεση από την απαλλαγή ποσοστού 50% ως 100% για τον ΕΝΦΙΑ,
ανάπηρους, τρίτεκνους, πολύτεκνους ή δηµιουργούµε νέες επιβαρύνσεις και νέα µέτρα µε την εισφορά αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αν αυτό είναι κάτι για το οποίο µπορεί να επαίρεται αυτή η Κυβέρνηση και πραγµατικά να ισχυριστεί ότι δίνει λύση τώρα στις
ανάγκες του ελληνικού λαού, πολύ γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι
της Συµπολίτευσης και της Κυβέρνησης, θα διαπιστώσετε ότι
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αυτή η τροπολογία που φέρατε τώρα εδώ θα ικανοποιήσει κάποιους, θα δώσει λύση σε κάποιους -γι’ αυτό εµείς δηλώνουµε
«παρών», γιατί δεν θέλουµε να είµαστε έξω ακόµα και για τη
µικρή βελτίωση-, αλλά αυτούς τώρα που βγαίνετε να τους µεταφέρετε το χαρµόσυνο άγγελµα, θα τους αντιµετωπίσετε σε είκοσι-τριάντα ηµέρες οργίλους, όταν θα έχουν συνειδητοποιήσει
και θα έχουν βρει σε τι µπορούν και σε τι δεν µπορούν να επωφεληθούν από αυτό στη δική τους περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ετοιµαστείτε και µην ανεβάσετε πολύ
τους τόνους, γιατί θα εκτεθείτε πολύ.
Εµείς, λοιπόν, γι’ αυτόν τον λόγο λέµε «παρών» σε αυτήν την
τροπολογία. Και να καταγραφεί αυτό, κυρία Πρόεδρε, για τα
Πρακτικά, γιατί αυτό το κόλπο γίνεται συνήθως. Λέµε «παρών»
στην τροπολογία, αλλά µε απόλυτη αντίθεση καταψηφίζουµε τη
διάταξη για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Δυστυχώς, δεν
µπορούµε να την ψηφίσουµε χωριστά. Διότι αυτό είναι ένα άλλο
συνηθέστατο τέχνασµα και µετά έρχονται και µας λένε «δεν το
ψηφίσατε εκείνο», σε µια τροπολογία που είχε δεκαπέντε ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Δρίτσα. Το καταλάβαµε και καταγράφηκε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το επισηµαίνω, κυρία Πρόεδρε, διότι
αυτό το συναντάµε πλέον πολύ συχνά, να µας καταγγέλλουν
στην ελληνική κοινωνία ότι δεν ψηφίσαµε µία καλή διάταξη, µεταξύ άλλων δεκατεσσάρων επονείδιστων.
Υπό αυτή την έννοια, λέµε «κατά» στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και «παρών» στην τροπολογία για τις ρυθµίσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Δρίτσα.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.
Πάντα διαβάζω τις προτάσεις και έχω διαβάσει και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακούφιση αυτών που χρωστάνε στο
δηµόσιο. Θέλω να σας ρωτήσω, µε όλο τον σεβασµό. Το να παραπέµψεις το θέµα τόσων ανθρώπων στις επιτροπές, έχετε µελετήσει πόσο χρόνο χρειάζεται; Μιλάµε για χρόνια.
Συγγνώµη που σας το λέω, αλλά οι καιροί απαιτούν λύσεις
γρήγορες, για να µπορέσει ο κόσµος να ανακουφιστεί. Το να παραπέµψεις το θέµα στις επιτροπές, οι οποίες θα εξετάζουν τις
περιπτώσεις τόσων και τόσων ανθρώπων -λυπάµαι που το λέωθα χρειαστεί χρόνια και µέχρι τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα
υπάρχουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο
Βόλου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Δρίτσα,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, να µην καθυστερούµε άλλο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, έχετε υπ’ όψιν σας τη
δική σας γραφειοκρατία.
Εµείς προτείνουµε δεκατρείς, τουλάχιστον, πολύ ευέλικτες
επιτροπές. Έχουµε και λεπτοµερή περιγραφή για το πώς τις βλέπουµε να λειτουργούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πόσες υποθέσεις την ηµέρα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μην επικαλείστε αυτό το επιχείρηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διότι, αν θέλουµε να φέρουµε αποτέλεσµα, αν θέλουµε και να σώσουµε κόσµο και να αναθερµάνουµε την οικονοµία, χρειάζεται να
βάλουµε το κεφάλι µας κάτω και να κάνουµε σοβαρή δουλειά. Δεν
µπορεί να κάνουµε δουλειά οριζόντιων ρυθµίσεων, επικοινωνιακού
χαρακτήρα, για να κερδίσουµε λίγο χρόνο στην Κυβέρνηση.
Από αυτήν την άποψη, εµείς ξέρουµε τι λέµε και έχουµε συνέπεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το τελευταίο, κύριε Δρίτσα, γιατί θέλω πραγµατικά να σας πείσω καλόπιστα για τη διαφορά της θεωρίας από
την πράξη.
Μιλάτε για δεκατρείς επιτροπές. Η ρύθµιση αυτή αφορά σε,
τουλάχιστον, τριακόσιες χιλιάδες φορολογουµένους. Να υποθέσουµε, κυρία Πρόεδρε, ότι οι επιτροπές θα µπορούν να εξετάζουν τριάντα υποθέσεις την ηµέρα; Οι δεκατρείς επιτροπές,
δηλαδή, θα µπορούν να εξετάζουν τετρακόσιες υποθέσεις την
ηµέρα. Ξέρετε σε πόσα χρόνια θα εξεταστούν οι τριακόσιες χιλιάδες;
Να σας πω και κάτι ακόµα, όµως, για να σας πείσω. Απαντώ, θεωρώντας ότι είναι καλόπιστη η κριτική σας και δεν είναι απλώς για
να πείτε «παρών» ή «κατά». Έχετε χρειαστεί ποτέ εσείς ο ίδιος να
κάνετε µία τέτοια ρύθµιση σε επιτροπή; Εγώ έχω χρειαστεί στη
δική µου επιχείρηση. Ο κ. Δρίτσας έχει πάει ποτέ; Οι επιτροπές
αυτές είναι, κατά κανόνα, το µεγαλύτερο σηµείο διαφθοράς του
κράτους. Εκεί είναι η διαφθορά του κράτους. Ή δεν σας έχει τύχει
ποτέ να σας πάρει κάποιος φορολογούµενος στο τηλέφωνο και
να σας πει «είναι η υπόθεσή µου στην τάδε επιτροπή, σας παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, αν µπορείτε, βοηθήστε µε»;
Όταν βάζετε επιτροπή σε µια τέτοια ρύθµιση, κύριε Δρίτσα,
κάνετε δύο πράγµατα. Πρώτον, καθυστερείτε τον πολίτη και,
δεύτερον, ενισχύεται τη διαφθορά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Βέβαια, εσείς θα πείτε ότι η δηµόσια διοίκηση επί ΣΥΡΙΖΑ θα
είναι άλλη, θα είναι «άγγελοι Κυρίου», θα είναι άλλου τύπου άνθρωποι –κατά τα χθεσινά. Ας µην τα επαναλάβουµε.
Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι τα έχουν πει και άλλοι αυτά και
έχουµε καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Θέλω, όµως, να κάνω και άλλο ένα σχόλιο…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν διαβάσατε την πρότασή µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Την πρότασή σας την έχω
διαβάσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν έχετε διαβάσει τι ακριβώς λέει η
πρότασή µας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πρώτα απ’ όλα δεν σας
διέκοψα καθόλου. Την πρότασή σας την έχω διαβάσει και πρέπει
να σας πω ότι –και προκαλώ και τους πολίτες να τη διαβάσουνυπολείπεται κατά πολύ αυτού του οποίου ψηφίζουµε σήµερα.
Κυρία Πρόεδρε, η ρύθµιση που ψηφίζουµε σήµερα –και το λέω
όχι ως Βουλευτής, αλλά ως άνθρωπος, επαναλαµβάνω, που έχει
χρειαστεί ο ίδιος για τη δική του επιχείρηση να µπει σε προηγούµενη ρύθµιση- είναι η καλύτερη ρύθµιση που έχει γίνει ποτέ για
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο. Εάν ποτέ σκεφτόµουν
ως επιχειρηµατίας ότι θα ερχόταν στο µέλλον µια τέτοια ρύθµιση, δεν θα είχα πληρώσει ποτέ τίποτα.
Είναι –πώς να το πω;- το όνειρο κάθε επιχειρηµατία να γίνει τέτοια ρύθµιση. Δεν πρόκειται περί απλής ρυθµίσεως. Είναι µια
επανάσταση. Καµµία παρόµοια ρύθµιση στο παρελθόν δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτό το οποίο ψηφίζουµε σήµερα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Φωτίου, µε 1,5 εκατοµµύριο στην τράπεζα και εγώ δεν
θα πήγαινα για ρύθµιση, όπως εσείς. Αφήστε τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ψεύτη! Ποιος έχει 1,5 εκατοµµύριο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η µισή Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα έχει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν ντρέπεσαι λίγο; Ψεύτη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πόσα έχετε; Πεντακόσιες
χιλιάδες; Αφήστε τώρα που θα µας κάνετε και υποδείξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Γεωρ-
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γιάδη, σας παρακαλώ. Μην αρχίζετε τις προσωπικές αναφορές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα αρχίσουµε
τώρα τα προσωπικά. Πώς θα γίνει τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γιατί διακόπτετε; Διακόψαµε κανέναν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επανέρχοµαι, λοιπόν: Άνθρωποι που κατέχουν παχυλές καταθέσεις στην τράπεζα, κυρία
Πρόεδρε, προφανώς δεν ξέρουν ούτε και µπορούν να καταλάβουν τον αγώνα που δίνει µια µικροµεσαία επιχείρηση για να επιβιώσει.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί προσωπικού.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού τελειώσω.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τα λεφτά µου στην τράπεζα είναι δηλωµένα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είπα ότι κάνατε φοροδιαφυγή, κυρία µου. Είπα ότι είστε πλούσια. Μπερδευτήκατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δεν ντρέπεσαι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, δεν ντρέποµαι που
είστε εσείς πλούσια. Ντρέπεστε εσείς;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επανέρχοµαι: Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος που δεν το
έχει ο ίδιος στο πετσί του. Η ρύθµιση, όµως, αυτή είναι µία επανάσταση. Θα περίµενε κανείς ότι µε θάρρος θα ερχόταν η Αντιπολίτευση να πει και µια καλή κουβέντα.
Αλλά προσέξτε τι έγινε. Ήρθε η κ. Κωνσταντοπούλου µέσα –
σηµειώνω ότι η κ. Κωνσταντοπούλου δεν παρακολούθησε κανέναν Υπουργό και καθόλου τη διαδικασία- κατηγόρησε το µισό
Υπουργικό Συµβούλιο για διάφορες συνωµοσιολογίες από τις
συνήθεις του ΣΥΡΙΖΑ και, αφού είπε όσα είπε, µετά σηκώθηκε
και έφυγε.
Γιατί συµβαίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Διότι δυστυχώς έχουµε µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση που το
µόνο που την ενδιαφέρει είναι να κατηγορεί τους άλλους.
Θα σας επαναφέρω, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο
στην πραγµατικότητα, για να δείτε πόση διαφορά έχει η θεωρία
από την πράξη. Σε αυτήν εδώ τη Βουλή έχουµε ακούσει τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε διάφορες συνωµοσιολογίες για
διάφορα δηµόσια έργα που αφορούσαν στην Περιφέρεια Αττικής, ονόµατα κατασκευαστών, επιχειρηµατιών, ποδοσφαιρικών
οµάδων.
Πριν από δύο µήνες µιλάγαµε εδώ για το γήπεδο µιας ποδοσφαιρικής οµάδος και ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βούτσης, έλεγε ότι είναι σκάνδαλο, ότι είναι
µια σκανδαλώδης ρύθµιση υπέρ ενός επιχειρηµατία. Δεν ξέρω
εάν το θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κ. Δούρου εξελέγη Περιφερειάρχης, κυρία Πρόεδρε, υποστηριζόµενη από τον
ΣΥΡΙΖΑ, µε βασική της ατζέντα ότι θα πολεµήσει τα συµφέροντα!
Χθες η κ. Δούρου παρουσίασε –άκουσον, άκουσον!- τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής και δεν κόβει ούτε ένα από τα
έργα του κ. Σγουρού! Όλα τα έργα του κ. Σγουρού, αυτά τα έργα
για τα οποία µέσα εδώ µας λέγατε ότι είναι φωτογραφικά για τον
ένα επιχειρηµατία, για τον άλλο επιχειρηµατία, για τη µία οµάδα,
για την άλλη οµάδα, όλα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πόσα ψέµατα ακόµα; Πόσα ψέµατα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσετε, κύριε Δρίτσα. Θα σας δώσω τον λόγο να απαντήσετε, αλλά
παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα πιείτε το πικρό ποτήριον µέχρι τέλους. Χθες στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής –
µπορείτε να ρωτήσετε το ΚΚΕ δίπλα, γιατί διάβασε τα πρακτικά…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μηχανή κατασκευής ψεµάτων!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …και αυτά που σας λέω,
τα είπε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ χθες στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Όλα, λοιπόν, τα έργα τα οποία καταγγέλλατε εδώ ως προϊόν
συνωµοσίας και διαπλοκής, όλα αυτά τα έργα η κ. Δούρου τα
υπέγραψε. Και καλώς έκανε και τα υπέγραψε, γιατί δεν ήταν προϊόν διαπλοκής. Απλώς οι δικές σας κατηγορίες και συκοφαντίες
δείχνουν και το πολιτικό σας ήθος και το πολιτικό σας όραµα.
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Επειδή, όµως, εξανίσταστε και λέτε ότι είστε διαφορετικοί, θα
σας διαβάσω κάτι που µου προξένησε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον,
κυρία Πρόεδρε.
Πριν από έναν µήνα, την 1η Οκτωβρίου συγκεκριµένα, δηλαδή
πριν από λίγες ηµέρες, έγινε η παρουσίαση του κ. Λαπαβίτσα. Ο
κ. Λαπαβίτσας είναι ένας έγκριτος, για τους αριστερούς όχι για
µένα, οικονοµολόγος. Στην παρουσίαση του βιβλίου του διάφορα
στελέχη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόντες, αν θυµάµαι καλά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Λαφαζάνης, επικροτώντας τις θέσεις του κ. Λαπαβίτσα.
Σας διαβάζω από σηµερινό άρθρο του κ. Λαπαβίτσα τις απόψεις του για τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα οποία λέτε στο πρόγραµµά
σας. Σας το διαβάζω, γιατί πραγµατικά έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Τι λέτε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα δείτε πού θα καταλήξω.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει να ενηµερώσει τα διεθνή φόρα για τις θέσεις του, αλλά ακόµη καλύτερο είναι να έχει αντίληψη των συµφερόντων του αντιπάλου. Καλό είναι, επίσης, να θυµούνται οι
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι µηχανισµοί της ευρωπαϊκής
µπουρζουαζίας χαρακτηρίζονται από καλούς τρόπους, ευγένεια
προς τον συνοµιλητή τους και τη συνήθεια να ακούνε τον άλλο,
αλλά παραµένουν άτεγκτοι υπερασπιστές των συµφερόντων
τους. Δεν υπάρχουν λογικοί διαπραγµατευτές µε τους οποίους
θα συνδιαλλαγεί µια ριζοσπαστική ελληνική κυβέρνηση. Η µόνη
πραγµατική ισχύς της απέναντι στους εκβιασµούς, που αναπόφευκτα θα ασκηθούν, θα είναι η λαϊκή στήριξη και αποφασιστικότητα». Το µείζον: «Για να υπάρξει τέτοια στήριξη, απαιτείται
καθαρότητα οικονοµικής και πολιτικής ανάλυσης, απόρριψη των
εκβιασµών, ετοιµότητα για ρίξεις», προσέξτε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, «και προετοιµασία των λαϊκών στρωµάτων για
σκληρή δοκιµασία».
Τι λέει ο κ. Λαπαβίτσας, που τον χειροκροτούσατε εσείς µέχρι
προχθές και εξακολουθούν ορισµένοι από εσάς να χειροκροτούν; Ότι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να εφαρµόσει το πρόγραµµά του, ο
λαός µας θα πρέπει να είναι έτοιµος για σκληρή δοκιµασία.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Όχι, δεν το διαβάζετε σωστά. Να το διαβάσετε σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Θα απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όχι ο καθένας χωριστά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν θα το εφαρµόσετε, το
καταλάβαµε, όπως η κ. Δούρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Δρίτσας µίλησε δεκατέσσερα λεπτά. Παρακαλώ πολύ να µη µε διακόψετε.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο τι κάνουµε εµείς σήµερα. Γιατί εσείς
είστε αυτό που λέµε στο εµπόριο –αν πιστέψει κάποιος- εκείνος
που πουλάει επί πιστώσει και εµείς είµαστε αυτοί που το κάνουµε
τοις µετρητοίς. Τι δίνουµε σήµερα στον ελληνικό λαό; Πάµε να
τα δούµε ένα ένα.
Πρώτον, δίνουµε την καλύτερη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό δηµόσιο από το 1830, που
ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Δεύτερον, µονιµοποιείται ο χαµηλός φόρος στην εστίαση. Δεν ήταν δεδοµένο ότι θα µονιµοποιηθεί. Υπενθυµίζω ότι πέρυσι το 13% στην εστίαση είχε µπει
δοκιµαστικά µετά από διαπραγµάτευση µε την τρόικα. Πέτυχε
ως µέτρο και µονιµοποιείται. Τρίτον, µειώνεται η εισφορά αλληλεγγύης.
Ακούστε, όµως, κυρία Πρόεδρε, κάτι πραγµατικά εντυπωσιακό: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι µε
δριµύτητα καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την εισφορά αλληλεγγύης.
Μέχρι τώρα ξέραµε ότι η αριστερή θέση είναι να γίνονται κοινωνικές µεταβιβάσεις. Αυτοί που έχουν κάτι παραπάνω να δίνουν
απ’ το κάτι παραπάνω γι’ αυτόν που δεν έχει. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ο κατεξοχήν αριστερός φόρος που έχει µπει στην
Ελλάδα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Δεν είναι. Είναι κατ’ όνοµα.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έρχεστε εδώ τώρα και
λέτε ότι µε δριµύτητα καταψηφίζετε. Τι καταψηφίζετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Το χαράτσι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσέξτε, καταψηφίζετε
την προσπάθεια µιας Κυβερνήσεως, εν µέσω µιας χρεοκοπίας,
να πάρει λίγα περισσότερα χρήµατα απ’ αυτούς που έχουν, για
να τα δώσει σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Αυτό καταψηφίζετε
και µάλιστα µε δριµύτητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προσέξτε και κάτι ακόµα, που διέλαθε την προσοχή σας, εσείς
οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ αριστεροί τελικά είστε! Καλά σάς
λέει, µάλλον, ο Λαπαβίτσας, σας έχει πάρει είδηση.
Ακούστε περί τίνος πρόκειται: Ενώ εδώ και έξι χρόνια, όποτε
ερχόµασταν στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε, και φέρναµε µέτρα, όλοι
οι φόροι ή προστίθεντο ή αυξάνοντο –αυτό ζήσαµε εδώ έξι χρόνια-, τώρα βρισκόµαστε στο σηµείο της τροπής.
Η σηµερινή µέρα, κυρία Πρόεδρε, είναι αυτή η µέρα κατά την
οποία στην αρχαία Ελλάδα, στις µάχες θα εστήνετο το τρόπαιο
της νίκης. Το στεφάνι αυτό είναι ενδεχοµένως και ένας δηλωτικός οιωνός, ως δάφνινο στεφάνι. Προσέξτε, γιατί. Πού έµπαινε
το τρόπαιον; Το τρόπαιον έµπαινε σε εκείνο το σηµείο της µάχης
που άλλαζαν οι συσχετισµοί των δυνάµεων. Σας λέω, λοιπόν, ότι
από σήµερα θα αρχίσει η στροφή και του εκλογικού σώµατος,
για να µην ονειρεύεστε εξουσία.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Μη φοβάστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξέρετε γιατί; Γιατί ακούστε τι είδε ο ελληνικός λαός σήµερα. Εµείς ρυθµίζουµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους, εµείς τους χαρίζουµε τις
προσαυξήσεις, εάν είναι συνεπείς και µπουν στη ρύθµιση, και
εσείς λέτε ψηφίζω «παρών». Αν δεν ψηφίζαµε, λοιπόν, εµείς
«ναι», θα πέρναγε η ρύθµιση; Όχι, δεν θα πέρναγε η ρύθµιση,
γιατί µε το «παρών» δεν περνάει η ρύθµιση.
Άρα όσοι από αύριο θα πάνε να ρυθµίσουν µε αυτό το σύστηµα τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα ξέρουν ότι αυτό πέρασε χάρις ηµών, της Κυβέρνησης και της ΔΗΜΑΡ, που ψηφίζει
και τη συγχαίρω. Εγώ θα σας εκφράσω, κυρία Ξηροτύρη, την
άποψη ότι η ΔΗΜΑΡ κακώς βγήκε από την Κυβέρνηση, πολύ
κακώς. Εφόσον θέλετε να αναλάβετε ευθύνες, εδώ είµαστε, δεν
υπάρχει κανένα τέτοιο θέµα. Η χώρα να πάει µπροστά. Δεν είναι
για τις καρέκλες, είναι για τη χώρα.
Πάω τώρα στο τελευταίο, κυρία Πρόεδρε, για να δούµε λίγο
σε ποια χώρα ζούµε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει
τη µείωση της ειδικής εισφοράς στο πετρέλαιο θέρµανσης κατά
30%, µε την παράλληλη διατήρηση των κριτηρίων για το επίδοµα
-γιατί αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Και ο κ. Τσίπρας εδώ
έκανε τη συνήθη λαθροχειρία να πει «ανέβηκε 1500% και έπεσε
30%». Αν πεις 1500%, θα πεις κατέβηκε αντίστοιχα 450%. Αλλά
το αφήνω αυτό. Φωνάζαν τα κανάλια «µηδέν η µείωση!», ο φίλος
µου εκεί ο Παπαδάκης, ο Αυτιάς, «τίποτα, µηδέν η µείωση!».
Μόλις βγήκαν οι τιµές του πετρελαίου, αυτοί οι οποίοι δικαιούνται το επίδοµα, που είναι οι περισσότεροι, το παίρνουν σε
χαµηλότερες τιµές από ό,τι πριν από έξι χρόνια. Ξέρετε τι αποτέλεσµα είχε αυτό; Δεν υπάρχει σε κανένα κανάλι και σε καµµία
εκποµπή πλέον καµµία αναφορά στο πετρέλαιο θέρµανσης. Σαν
να µην υπάρχει αυτό το θέµα. Πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ένας δεν είπε «πράγµατι παίρνουν σήµερα το πετρέλαιο φθηνότερα από ό,τι πριν από έξι χρόνια». Τώρα που δεν υπάρχει περιθώριο γκρίνιας, όλα πήγαν περίπατο.
Άρα, για να το κλείσουµε, σήµερα ο ελληνικός λαός βλέπει την
πολύ µεγάλη στροφή και σωστά ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι
η στροφή αυτή έγινε τη στιγµή που η ελληνική οικονοµία περνάει
από την ύφεση στην ανάπτυξη και αυτή η ρύθµιση δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες
να µπουν σε αυτήν τη ρύθµιση, να κάνουν µία νέα αρχή, να µπορέσουν να πάνε µπρος και να προχωρήσει η ελληνική οικονοµία.
Κάτι τελευταίο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Φτάνει, κύριε Γεωργιάδη, µιλήσατε.
ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα σας δώσω
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τον λόγο, κυρία Φωτίου.
Φτάνει, κύριε Γεωργιάδη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Διακόπηκε και τόσες φορές.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κάτι τελευταίο, απλώς
επειδή ακούστηκε, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Ο κ.
Δρίτσας ανεφέρθη, κατά τη γνώµη µου ατυχώς, στην απουσία
του Υπουργού Οικονοµικών. Ο κ. Χαρδούβελης και ήταν εδώ
πρώτος το πρωί και έµεινε στην Αίθουσα περίπου τρεις ώρες.
Άρα όποιος Βουλευτής ήθελε να θέσει οποιοδήποτε θέµα, ήταν
εδώ για να απαντήσει ο ίδιος και µόλις έφυγε ήρθε ο κ. Μαυραγάνης. Άρα η κατηγορία ότι λείπει το Υπουργείο Οικονοµικών και
ο Υπουργός Οικονοµικών από τη συγκεκριµένη συζήτηση είναι
πάνω από όλα άδικη και δεν θα έπρεπε να την κάνει ο κ. Δρίτσας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήθελα να πω,
ως Προεδρείο, πως θεωρώ -δεν θα το χαρακτηρίσω- ότι το στεφάνι δάφνης είναι προφανώς για τους ήρωες του 1940 και στη
µνήµη τους.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κατ’ ευφηµισµόν το είπα,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, ούτε κατ’
ευφηµισµόν το δέχοµαι. Το αν θα στεφθεί από επιτυχία αυτό το
µέτρο, εγώ το εύχοµαι, αλλά θα το δείξει η πράξη προφανώς,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτίου για δύο λεπτά. Κυρία συνάδελφε,
µην εξηγήσετε ποιο είναι το προσωπικό, το καταλάβαµε, απαντήστε σε αυτό µόνο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, πρώτα πρώτα θέλω να συγχαρώ τη Ρένα Δούρου, γιατί πραγµατικά σε αυτό που κατέθεσε
άλλαξε από 1 εκατοµµύριο σε 13 εκατοµµύρια τα έξοδα εκείνα
που θα διατεθούν για την ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή στους δεινοπαθούντες συµπολίτες µας στην περιφέρεια.
Δεύτερον, τα όσα ψευδώς είπε για τα έργα του κ. Σγουρού θα
του έρθει πολύ επίσηµη ανακοίνωση επ’ αυτού από την περιφέρεια.
Κυρία Πρόεδρε, την τελευταία εβδοµάδα, έχω γίνει προσωπικά
στόχος µεγάλων επιθέσεων, εξαιτίας των απόψεών µου για το
ελληνικό πανεπιστήµιο και της αντιπαράθεσής µου µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου κ. Φορτσάκη. Γι’ αυτό, ενώ είµαι εισηγήτρια του νοµοσχεδίου για την έρευνα, έρχεται όλος ο
µηχανισµός της Νέας Δηµοκρατίας και µας επιτίθεται προσωπικά. Μέσα στην επιτροπή, σήµερα, ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ακολουθεί την ίδια γραµµή και µε στοχοποιεί ως
πάµπλουτη.
Θα δηλώσω λοιπόν ότι, πρώτον, ούτε εγώ ούτε οι συγγενείς
µου ούτε κανείς δικός µου βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρντ. Δεύτερον, θα δηλώσω ότι µέσα στη µεγάλη µου πορεία, δούλεψα
σαράντα ένα χρόνια στο ελληνικό πανεπιστήµιο και έβγαλα τα
λεφτά που έβγαλα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πόσα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά που έβγαλα
από αυτές τις ανοησίες που λέει αυτός ο γκεµπελίσκος!
(Θόρυβος - γέλωτες)
Τρίτον, είναι όλα στο «πόθεν έσχες» της Βουλής. Είναι προφανές ότι τα µετρητά που έχω δεν είναι ούτε το 1/10 των όσων λέει
-τέτοια ανοησία, δηλαδή, όταν µπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα
στιγµή!- και αυτά είναι όλα έντιµα, χωρίς να έχω κατηγορηθεί για
καµµία διαφθορά.
Να δούµε, λοιπόν, ποιες είναι οι περιουσίες των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτές οι οποίοι άσκησαν εξουσία
επί χρόνια και δεν γνωρίζω γιατί κατηγορούνται και από πού
έχουν βγάλει τις περιουσίες τους, από πού ξεκίνησαν και πού
έφθασαν σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κυρία Φωτίου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βέβαια, αλίµονο!
Αλλάξτε τις πτήσεις των αεροπλάνων, κύριοι συνάδελφοι, θα
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αργήσουµε σήµερα.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επειδή µε είπε γκεµπελίσκο, να υπερασπιστώ την τιµή και την υπόληψή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αλίµονο, δεν
θα απαντήσετε;
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Όσους λένε πολλά ψέµατα έτσι τους λένε.
Δεν είναι προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Μπόλαρη, αφήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην αναφερθείτε σε πρόσωπο. Κύριε Γεωργιάδη, προς το Προεδρείο, εδώ,
να µην αναφερθείτε σε πρόσωπο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα τα
πούµε όλα ήρεµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Απαντήστε
όπως θέλετε, αλλά όχι σε πρόσωπο.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ είπα, η αλήθεια είναι,
από µνήµης ότι θυµάµαι µία λίστα που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο και αν είναι ψευδής η λίστα, να µε διαψεύσετε, καµµία αντίρρηση...
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Τι λέτε; Να δείτε το «πόθεν έσχες».
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Από το «πόθεν έσχες»
είναι η λίστα και έχει διαφόρους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκατοµµυριούχους και είστε και εσείς µέσα σ’ αυτούς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Δείτε τις περιουσίες των Βουλευτών σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν υπάρχει καµµία αντιδικία. Εάν δεν είναι 1,5 εκατοµµύριο και έχετε 200.000 ή 300.000,
δεν θα τα χαλάσουµε εκεί, δικαίωµά σας να έχετε όσα θέλετε.
Καλά κάνετε και τα έχετε. Εγώ δεν σας κατηγόρησα για φοροδιαφυγή, µε παρεξηγήσατε. Σας κατηγόρησα, όµως, για υποκρισία, διότι, όταν είσθε πλουσία, κυρία µου, και µάλιστα τα έχετε
πάρει τα λεφτά και µε τον ιδρώτα σας -και µπράβο σας!- και από
το πανεπιστήµιο, δεν µπορείτε ούτε να το παίζετε επαναστάτης
ούτε να σηκώνετε µπάρες ούτε να µας κάνετε υποδείξεις για τη
ρύθµιση για τις ασφαλιστικές εισφορές, που εσείς αυτήν τη ρύθµιση δεν θα τη χρειαστείτε ποτέ στη ζωή σας. Αυτό σάς είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Γεωργιάδη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, ποια µπάρα σήκωσα; Γιατί
λέτε ψευδή πράγµατα µέσα στο Κοινοβούλιο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρά ταύτα, µπορείτε να
δείτε πόσα έχω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι άλλο, φθάνει, φθάνει! Τα οικονοµικά µας εντός της Αιθούσης δεν πρέπει
να ανακοινώνονται. Δηµοσιοποιούνται και υπάρχουν, για να τα
ξέρουν όλοι οι Έλληνες.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
Πόσα λεπτά θα χρειαστείτε; Ρωτώ, για να µην παίζουµε µε τα
λεπτά και εκτιθέµεθα. Έξι λεπτά σας φθάνουν;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εάν το πάτε αναλογικά µε τη δύναµη των κοµµάτων, θα πάρω λιγότερα από τον κύριο...
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας εκχωρώ την τριτολογία
µου, κύριε Κουτσούκο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά και τη διαφωνία µου για τον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αντιπαράθεση µεταξύ των συναδέλφων, τρόπος ο οποίος δηλητηριάζει το κλίµα και τη σχέση µεταξύ
του Κοινοβουλίου και των πολιτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούµε. Διότι µε αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αποκρύβουµε µε τις
ένθεν κακείθεν αλληλοκατηγορίες ότι εµείς, η ελληνική Βουλή, µε
αποφάσεις µας έχουµε πλήρη διαφάνεια στα οικονοµικά µας και
µπορεί ο κάθε πολίτης να µας κρίνει και για την περιουσία µας και
για την εν γένει διαδροµή µας και ότι έχουµε οδηγήσει συναδέλφους µας, που έχουν αποκρύψει τα χρήµατα που απέκτησαν, στα
δικαστήρια και στις φυλακές και έχουµε διατάξει αναδροµικό
έλεγχο από το 1974 για την απόκτηση κάθε περιουσίας.
Από εκεί και πέρα, αυτή η ανταλλαγή των κατηγοριών θολώνει
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την εικόνα µας και τη δουλειά που έχουµε κάνει, για να αποδείξουµε εµείς, ως νοµοθετική εξουσία, ότι δεν έχουµε να κρύψουµε τίποτα, σε αντίθεση µε άλλες εξουσίες που αποκρύβουν
τα εισοδήµατά τους και δεν δέχονται να δηµοσιευθούν τα «πόθεν
έσχες» τους. Να κλείσω το θέµα µε αυτόν τον τρόπο και παρακαλώ και το Προεδρείο, όσο µπορεί, να το κάνει.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο αντικείµενο της συζήτησης. Χθες το
ΠΑΣΟΚ µε ανακοίνωσή του χαιρέτισε τη ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Και το κάναµε αυτό, διότι υπήρξαν επανειληµµένες πρωτοβουλίες µας το προηγούµενο διάστηµα προς την
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
προς το Υπουργείο Οικονοµικών για τη ρύθµιση των εκατό δόσεων.
Βρεθήκαµε µάλιστα σε πάρα πολλές συναντήσεις µε επαγγελµατικούς φορείς, είχαµε αναλύσει αυτήν τη ρύθµιση και αντιληφθήκαµε ότι έγινε αποδεκτή σε έναν διάλογο που αναπτύξαµε
µε συλλόγους της περιοχής µας –υπήρξε συνάντηση στο ΠΑΣΟΚ
προ καιρού- και µε επιµελητήρια.
Θεωρώ ότι η προσπάθεια αποµείωσης και ισοπέδωσης αυτής
της ρύθµισης είναι σε λάθος γραµµή και λάθος κατεύθυνση, διότι
την περίµενε ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας, αυτός που έχει
υποστεί τις επιπτώσεις της κρίσης, δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, αλλά θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, να
ξαναµπεί στην αγορά και δεν έχει φορολογική, δεν έχει ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν έχει µπλοκ επιταγών, είναι στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» και πρέπει να του λύσουµε αυτό το θέµα.
Θεωρώ ότι αυτή η ρύθµιση, σε συνδυασµό µε την επόµενη,
που αναµένουµε εντός της εβδοµάδας ή όποτε η Κυβέρνηση
είναι έτοιµη, για τα κόκκινα δάνεια, δηµιουργεί τους όρους µιας
καινούργιας αρχής, µιας νέας αφετηρίας στην αγορά και από
αυτήν την άποψη την υποστηρίζουµε.
Παρατηρήσεις µπορεί να κάνει κάποιος πάρα πολλές. Ακούστηκαν αρκετές, αλλά πρέπει να διαχωρίσουµε αυτήν τη ρύθµιση
από τις προηγούµενες, οι οποίες είχαν ένα στοιχείο που δεν
έδινε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν. Δηλαδή το παράδειγµα της
προηγούµενης ρύθµισης, που είχε τον τίτλο «Νέα Αρχή», νέα
αφετηρία, µας έδειξε ότι δεν περπάτησε. Αυτή είναι σε εντελώς
διαφορετική βάση, έχει το στοιχείο της δικαιοσύνης απέναντι
στους ειλικρινείς και συνεπείς φορολογούµενους, διότι οι παλαιότερες ρυθµίσεις ουσιαστικά έλεγαν σε αυτόν που ήταν συνεπής
ότι «εσύ κορόιδο, πλήρωσες, τώρα κάνουµε χαριστική ρύθµιση».
Γιατί; Δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που µπήκαν στις προηγούµενες ρυθµίσεις να επανενταχθούν, µε τη σηµερινή διαδικασία
και τα οφέλη της σηµερινής διαδικασίας, και βεβαίως έχει ανοχές
στην περίπτωση που κάποιος για έναν ή δύο µήνες δεν µπορεί
να ανταποκριθεί, ώστε να επανέλθει και σίγουρο είναι ότι στον
βαθµό που κάποιος δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις τρέχουσες εισφορές που είναι ως προϋπόθεση -και σωστά- µπορεί να τις
βάλει στις πάγιες ρυθµίσεις, ώστε να είναι φορολογικά ενήµερος
και έτσι να απορρίψουµε την επιχειρηµατολογία των παγίδων
που λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι έχει αυτή η ρύθµιση.
Κατά συνέπεια οφείλουµε να την υποστηρίξουµε. Αντιλαµβάνοµαι τους λόγους της αντιπολιτευτικής σκοπιµότητας της Αντιπολίτευσης, αλλά, σε σχέση µε τη δική τους πρόταση, απέχει
παρασάγγας.
Η παρατήρηση που έχει να κάνει µε το ένα εκατοµµύριο και
πάνω οφειλές, η παρατήρηση που έχει να κάνει µε τα ληξιπρόθεσµα που προέρχονται από κατάπτωση εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου από δάνεια τραπεζών και µία σειρά από άλλες
παρατηρήσεις που έγιναν εδώ και από Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
ελπίζω ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν για τη ρύθµιση που αναµένουµε
στα κόκκινα δάνεια.
Θέλω επίσης να πω ένα «επιτέλους» για τη ρύθµιση που
αφορά τα δάνεια του ΟΕΚ, τα δάνεια δηλαδή που έχουν δοθεί
από τον ΟΕΚ µε επιδότηση επιτοκίου µέσω τραπεζών, όχι από τα
ίδια κεφάλαια. Γιατί το λέω αυτό; Διότι λίγο πριν παραιτηθώ από
το Υπουργείο Εργασίας είχα υπογράψει σχετική υπουργική απόφαση για να ρυθµιστούν αυτά τα θέµατα. Και ο κ. Βρούτσης εδώ
και ένα χρόνο, µετά από συνάντηση µε την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, είχε αναγγείλει αυτήν τη νοµοθετική ρύθµιση. Ε, λοιπόν, µετά από δύο χρόνια µπορεί να πει κανείς επιτέλους –το πα-
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ραδέχτηκε και ο ίδιος- ότι έρχεται, µε σχετική καθυστέρηση,
αυτή η ρύθµιση.
Για τις άλλες φορολογικές ρυθµίσεις νοµίζω ότι είναι θετικό
ότι κατακτούµε τον µειωµένο συντελεστή στον ΦΠΑ της εστίασης. Νοµίζω ότι είναι θετικό ότι γίνεται η µείωση του 30% στην
έκτακτη εισφορά, στην εισφορά αλληλεγγύης και εγώ θα περίµενα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αντί να τοποθετείται µε
κατηγορηµατικό τρόπο ενάντια σε αυτήν τη ρύθµιση, να κάνει
µία πρόταση πώς αυτό το 30% θα µπορούσε να οδηγηθεί στην
αύξηση της απαλλαγής του πρώτου κλιµακίου που ξεκινάει από
1% για τα χαµηλά εισοδήµατα. Διότι εάν η αντίθεσή της είναι
γιατί φορολογείται µε 5% αυτός που έχει πάνω από 100.000, διαφωνούµε. Εγώ το υποστηρίζω.
Επίσης θέλω να τοποθετηθώ σε σχέση µε τη ρύθµιση που
αφορά την απαλλαγή του «πόθεν έσχες» για τις αγορές ακινήτων. Έχει µία σκοπιµότητα. Υπάρχει χρήµα µη δηλωµένο. Θέλουµε να το οδηγήσουµε σε ορισµένες επενδύσεις σε πράγµατα
τα οποία είναι εντός της χώρας και όχι εκτός της χώρας, όπως
έχουν µερικοί επενδύσει τα λεφτά τους που µας κουνούν το δάκτυλο και µας κάνουν κριτική, προσδοκώντας τον αριστερό παράδεισο.
Λέω, λοιπόν, ότι αυτή η ρύθµιση –το είπε και ο εισηγητής µαςέχει ένα σηµείο που πρέπει να το προσέξουµε. Δεν µπορεί να
αποδεχθούµε το «ό,τι δηλώσεις». Πρέπει να υπάρχει µια διαδικασία ελέγχου. Εγώ είχα υποστηρίξει –το είπε ο εισηγητής µαςότι δεν µπορεί να δηλώνεις κάτω από το 50% τουλάχιστον της
αντικειµενικής αξίας. Αλλά να αποδεχτώ αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χαρδούβελης, ότι θα γίνονται έλεγχοι µε
κάθε πρόσφορο µέσο. Γιατί δεν µπορώ να νοµιµοποιώ συνεχώς
µαύρο χρήµα και να µην εισπράττω ως δηµόσιο ούτε το ελάχιστο
που είναι η υποχρέωση που έχεις να δηλώσεις αυτά τα εισοδήµατα.
Κλείνοντας, λοιπόν –γιατί είπα ότι θα µιλήσω λιγότερο από
τους άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους-, θεωρώ ότι αυτό
το πακέτο των ρυθµίσεων µε αυτό που θα έρθει την άλλη εβδοµάδα είναι µέρος του οδικού χάρτη που έχουµε υποστηρίξει ως
ΠΑΣΟΚ για την έξοδο από την κρίση και πιστεύω ότι µε τη δουλειά και την προσπάθεια της Κυβέρνησης θα κορυφωθεί στο
Συµβούλιο Κορυφής τον Δεκέµβριο.
Εκτιµώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί από
ένα συνεκτικό µέτωπο εντός της χώρας -και κυβερνητικό αλλά
και από την Αντιπολίτευση, τα άλλα κόµµατα και τους κοινωνικούς φορείς- διότι είναι το συµφέρον της χώρας να απεγκλωβιστεί από αυτήν τη διαδικασία. Δεν είναι µόνο το συµφέρον της
Κυβέρνησης, γιατί φαντάζεστε, ότι αν αυτό το εγχείρηµα δεν επιτύχει, θα γυρίσουµε πίσω και θα αναγκαστούµε να συζητάµε
ξανά από την αφετηρία, δηλαδή από το 2009 και θα πάνε χαµένες οι θυσίες του ελληνικού λαού.
Περίµενα µία απάντηση σε σχέση µε την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει για την παρακράτηση των επιδοτήσεων των
κοινοτικών ενισχύσεων µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν την πήραµε. Η
πίεση όλης της Βουλής έχει –πιστεύω- γίνει αντιληπτή από την
Κυβέρνηση.
Θέλω να ενηµερώσω τους παριστάµενους Υπουργούς ότι, εάν
αυτό δεν γίνει, δεν µπορούν να καταβληθούν οι επιδοτήσεις -η
πρώτη δόση που η Κυβέρνηση έχει πει ότι θα καταβληθεί εντός
του Οκτωβρίου και ούτε η δεύτερη δόση του Δεκεµβρίου-, διότι
υπάρχει αδυναµία τεχνική να καταβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχει
και ουσιαστικό πρόβληµα ,διότι απαγορεύεται η παρακράτηση
των κοινοτικών επιδοτήσεων. Άρα αυτό µε έναν τρόπο πρέπει
να λυθεί εντός της επόµενης εβδοµάδας. Εµείς θα επιµείνουµε.
Τέλος, µε καλοπιστία αντιµετωπίσαµε τον κ. Μητσοτάκη σε
όλες µας τις τοποθετήσεις. Έχουµε καταθέσει επανειληµµένα
µία τροπολογία, που λέει τι; Ότι δεν µπορεί ο υπάλληλος να είναι
σε ήσσονα µοίρα από τον προϊστάµενό του. Το λέω αυτό γιατί
πρόσφατα, πριν από τις δηµοτικές εκλογές, κάναµε µία αλλαγή
στο πειθαρχικό των δηµοτικών αρχόντων. Δηλαδή δεν τίθεται σε
αργία ο δήµαρχος, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για ορισµένα αδικήµατα που είναι πληµµεληµατικού
χαρακτήρα. Προσέξτε όµως: Ο υπάλληλός του τίθεται σε αργία.
Δηλαδή, ο δήµαρχος ασκεί εξουσία και ο υπάλληλος που ενέχε-
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ται για το ίδιο αδίκηµα είναι σε διαθεσιµότητα. Είπαµε, λοιπόν,
στον κύριο Υπουργό να το βελτιώσει. Την έχουµε καταθέσει τρεις
φορές. Εγώ καλόπιστα δέχοµαι ότι θέλει να τη δει και να τη φέρει
µε µία ολοκληρωµένη διαδικασία που θα αφορά και άλλα θέµατα
του πειθαρχικού και περιµένω.
Θα ήθελα να κλείσω µε τούτο. Άκουσα µία συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας σε µία ραδιοφωνική εκποµπή που µας έκανε
κριτική στη λεγόµενη «πασοκοκρατία» που υποστηρίζει τους δηµοσίους υπαλλήλους στην προσπάθειά της να υπερασπίσει τον
κύριο Υπουργό.
Θέλω να δηλώσω ότι είµαστε υπερήφανοι και για τις θέσεις
µας και για τη διαδροµή µας και για το µεταρρυθµιστικό µας
έργο, το οποίο είχα την ευκαιρία να το αναλύσω χθες σε όλες
του τις διαστάσεις. Κατά συνέπεια θα υποστηρίξουµε µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατικό περιεχόµενο και εντάσσονται στο
συνεκτικό σχέδιο της Κυβέρνησης για µία αποτελεσµατική διαπραγµάτευση και έξοδο από την κρίση και όχι προσωπικές πολιτικές Υπουργών, που απευθύνονται σε ειδικά ακροατήρια που
εµάς δεν µας αφορούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Κουντουρά έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος µάς ανέλυσε
την περίφηµη τροπολογία των εκατό δόσεων, η οποία όµως είναι
ανεπαρκής και δεν αντιµετωπίζει αλλά ούτε δίνει λύσεις στο πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι εκατό δόσεις αφορούν
όσους οφείλουν 15.000 ευρώ και έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για τον Οκτώβριο, είναι ενήµεροι δηλαδή για
τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Τι γίνεται µε όλους αυτούς που χρωστάνε, ίσως και περισσότερα, αλλά δεν έχουν ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενηµερότητα εξαιτίας των παράνοµων και καταχρηστικών µνηµονιακών
νόµων, οι οποίοι επέβαλαν υπέρµετρα φορολογικά βάρη µε πρόστιµα και προσαυξήσεις στους Έλληνες πολίτες, που δεν µπορούν
να τα αποπληρώσουν; Όµως και οι συµπολίτες µας οι οποίοι θα
ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθµιση, θα συνεχίσουν να έχουν την
απειλή των κατασχέσεων µέχρι να εξοφλήσουν.
Επίσης, τι θα γίνει µε τους Έλληνες φορολογούµενους που
προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτήν τη ρύθµιση, αλλά οι
συσσωρευµένοι φόροι οι οποίοι έρχονται θα τους δηµιουργήσουν πρόβληµα φοροδοτικής ικανότητας και φυσικά αντικειµενικής αδυναµίας πληρωµής;
Επίσης, όσο περισσότερες είναι οι δόσεις τόσο χαµηλότερο
είναι το ποσοστό απαλλαγών από πρόστιµα και προσαυξήσεις.
Ενώ, αν υπήρχε πραγµατική διάθεση για διευκόλυνση, θα έπρεπε
η ρύθµιση αυτή να µην είναι οριζόντια, αλλά να συναρτάται και
µε το εισόδηµα του οφειλέτη.
Μπορείτε να µας πείτε τι θα γίνει µε όλους αυτούς που έχασαν
τις παλιές τους ρυθµίσεις, περιµένοντας όλο αυτόν τον καιρό να
φέρετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, και πώς θα ενταχθούν σε
αυτήν την καινούργια ρύθµιση µε τις περισσότερες δόσεις σήµερα, που, ενώ έχασαν τις προηγούµενες ρυθµίσεις, δεν πληρούν τις σηµερινές προϋποθέσεις;
Η πρόταση νόµου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όταν είχαµε πει
εδώ και δύο χρόνια για τη διευκόλυνση των οφειλετών µε τις
εκατό δόσεις, ήταν ανεξαρτήτως του ρυθµιζόµενου ποσού, για
να µπορέσουν όλοι, µα όλοι, να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και
να πάρουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες, για να
ξεκινήσει η πραγµατική ανάπτυξη στην οικονοµία και φυσικά να
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Αυτή η τροπολογία των εκατό δόσεων δε, φέρνει και ένα καινούργιο µέτρο στην ελληνική κοινωνία. Υπήρχε µία έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που έληγε το 2014 και εσείς τη
µονιµοποιείτε για άλλα δύο χρόνια, λέγοντας απλά ότι µειώνεται
30%. Δεν παύει, κύριε Υπουργέ, να είναι ένα καινούργιο µέτρο.
Έχετε φέρει µία σειρά αναποτελεσµατικών και ανεφάρµοστων
νόµων, που δυστυχώς εξυπηρετούν ελάχιστους.
Θα σας θυµίσω τον νόµο που έφερε ο Υφυπουργός κ. Σκορ-
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δάς για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µε επτά προαπαιτούµενα
και εξυπηρέτησε το 3% των οφειλετών. Αν αυτό δεν είναι εµπαιγµός του κόσµου, τι είναι;
Θα σας θυµίσω το επίδοµα ανεργίας που δόθηκε στους ελεύθερους επαγγελµατίες και, µε τα προαπαιτούµενα που βάζατε,
δεν το πήρε κανείς!
Θα σας θυµίσω τον προσωρινό φόρο, χαράτσι, που τον µετονοµάσατε ΕΝΦΙΑ, τον µονιµοποιήσατε, και ήρθε χωρίς µελέτη,
µε τεράστια λάθη, αντισυνταγµατικός, παράνοµος, που δηµεύει
τις περιουσίες µας. Είναι ένας φόρος πάνω στον φόρο. Είναι µία
παγκόσµια πρωτοτυπία.
Άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι χάνουν την απαλλαγή του 50%
και του 100% του ΕΝΦΙΑ, καθώς η απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων στο συνολικό ετήσιο οικονοµικό εισόδηµα λαµβάνει υπ’ όψιν ακόµα και τη χορήγηση απαλλαγών από τον
ΕΝΦΙΑ έκτακτων εισοδηµάτων, που είναι οι αποζηµιώσεις των
απολύσεων, τα ποσά κοινωνικών παροχών, όπως το επίδοµα
ανεργίας –θα προσµετράται-, τα επιδόµατα στήριξης τριτέκνων,
τα αναπηρικά επιδόµατα.
Να σας θυµίσω τα κόκκινα δάνεια, που περιµένουµε πώς και
πώς αυτήν τη ρύθµιση; Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε καταθέσει πρόταση νόµου. Δεν θέλετε να συζητήσετε οτιδήποτε καλό
και σωστό φέρνει η Αντιπολίτευση. Με µία έπαρση λέτε ότι εµείς
το έχουµε βάλει στο τραπέζι, το προετοιµάζουµε και θα σας το
φέρουµε όταν είµαστε έτοιµοι.
Κύριοι της Κυβέρνησης, µε αυτήν την πολιτική απλά πετάτε
ένα ξεροκόµµατο στους εξαθλιωµένους Έλληνες, µε προαπαιτούµενα και περιορισµούς, έτσι ώστε σχεδόν το σύνολο των
οφειλετών να µην µπορεί να ενταχθεί σε αυτήν τη ρύθµιση.
Το χειρότερο είναι ότι ακούσαµε και µεγάλα, υπερβολικά
λόγια.
Ήταν εδώ ο Υπουργός Εργασίας και µας είπε: «Νέο ξεκίνηµα»,
«νέα αρχή», «γενναιόδωρη ρύθµιση που φέρνουµε», «να φύγουµε
από την ύφεση», «µπαίνουµε στον δρόµο της ανάπτυξης», «αφήνουµε πίσω όλα τα κακά», «µε γενναίο τρόπο φέρνουµε αυτήν τη
ρύθµιση», «επιβραβεύουµε τους συνεπείς», «στηρίζουµε τους ταλαιπωρηµένους», «ελάτε όλοι µαζί να νοµοθετήσουµε».
Τι να νοµοθετήσουµε; Φέρατε σαράντα δύο τροπολογίες, τις
καταθέσατε. Κάποιες από αυτές τις τροπολογίες τις πήραµε σήµερα το πρωί και κάποιες από αυτές είναι ολόκληρο νοµοσχέδιο
και θέλουµε µέρες να τα µελετήσουµε, για να µπορέσουµε να
τοποθετηθούµε.
Οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλους φόρους ούτε άλλη
κοροϊδία. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν σεβασµό στη λύση των
προβληµάτων τους. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά νοµοθετείτε
αναποτελεσµατικά και για λίγους.
Δεν ξέρω πώς θα αντιµετωπίσετε τον οργισµένο λαό ή πώς θα
τον κοιτάξετε στα µάτια, όταν αντιληφθούν ότι πραγµατικά, στο
σύνολο των οφειλετών, δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχετε
βάλει για να µπουν σε αυτήν τη ρύθµιση, που τόσο πολύ περίµεναν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Εµείς όµως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε αναγκασµένοι,
δυστυχώς, παρ’ όλο που αυτή η τροπολογία που σας ανέλυσα
αφήνει σχεδόν το σύνολο των οφειλετών εκτός ρύθµισης, να τη
στηρίξουµε, έστω και για αυτούς τους λίγους συµπολίτες µας
που µπορεί να ωφελήσει.
Θέλω όµως για τα Πρακτικά να πω ότι καταψηφίζουµε τη διάταξη αυτή της µονιµοποίησης για άλλα δύο χρόνια της έκτακτης
εισφοράς, η οποία πραγµατικά εµπαίζει τον ελληνικό λαό.
Κύριε Πρόεδρε, στο σύνολο του νοµοσχεδίου ψηφίζουµε
«κατά». Θα ψηφίσουµε τα άρθρα από το άρθρο 1 έως το άρθρο
16. Καταψηφίζουµε τα άρθρα 17, 18, 19. Θα ψηφίσουµε «παρών»
στα άρθρα 20 και 21. Θα καταψηφίσουµε το άρθρο 22. Στο
άρθρο 23 θα ψηφίσουµε «παρών». Θα ψηφίσουµε τα άρθρα από
το 24 έως το 27. Στα άρθρα 28 και 29 θα ψηφίσουµε «παρών».
Καταψηφίζουµε τα άρθρα 30 έως 34. Στο άρθρο 35 ψηφίζουµε
«παρών». Το άρθρο 36 το ψηφίζουµε.
Τις τροπολογίες µε αριθµό 1932, 1918, 1931, 1919 τις καταψηφίζουµε. Τις τροπολογίες µε αριθµό 1933,1934, 1936 τις κα-
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ταψηφίζουµε επίσης. Την υπ’ αριθµόν 1920 τροπολογία την καταψηφίζουµε. Την τροπολογία µε αριθµό 1922 την ψηφίζουµε.
Στην τροπολογία µε αριθµό 1937 θα ψηφίσουµε «παρών». Την
τροπολογία µε αριθµό 1951 την καταψηφίζουµε. Στην τροπολογία µε αριθµό 1941 ψηφίζουµε «παρών». Την τροπολογία µε
αριθµό 1942 την ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ξηροτύρη.
Δεν θα το χάσετε το αεροπλάνο;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Μετέθεσα την
πτήση.
Ευχαριστώ, πάντως, κύριε Πρόεδρε, και για την αγωνία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι σας παρακολουθώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν θα µιλήσω πάλι
για τη διαδικασία, για να µη χάνουµε χρόνο. Απλώς θα ήθελα να
πω επί της ουσίας ορισµένα πράγµατα.
Όσον αφορά το κυρίως νοµοσχέδιο που συζητήσαµε και τα
θέµατα της εφαρµογής της οδηγίας, το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης την εφαρµογή της διακίνησης και της ανοιχτότητας των δεδοµένων πρέπει να την παρακολουθήσει. Εµείς θα
παρακολουθήσουµε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ενσωµατώνουν θέµατα που θέσαµε κι εµείς µε τροπολογίες. Θέλω να
ευχαριστήσω, διότι προσεγγίσατε αυτά τα θέµατα που θέσαµε
µε µεγάλη προσοχή.
Όσον αφορά το µεγάλο θέµα των οργανισµών, πράγµατι παρουσιάστηκε µια µεγάλη, αδικαιολόγητη ακαταστασία: τα πρώτα
προεδρικά διατάγµατα, τροπολογίες σε αυτά, ξανά τροπολογίες
κ.ο.κ.. Τελικά, εµείς οι Βουλευτές δεν έχουµε διαµορφώσει µια
πλήρη εικόνα για τον κάθε οργανισµό του Υπουργείου.
Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό, στον κ. Μητσοτάκη, ότι
αυτή η προσπάθεια που γίνεται έχει γίνει πολλές φορές και στο
παρελθόν. Οι οργανισµοί υπήρχαν, αλλά, βέβαια, δεν εφαρµόζονταν. Σήµερα ξεκίνησαν µε ένα πρόγραµµα, αλλά έγιναν πάρα
πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον, από εδώ και πέρα να το παρακολουθήσει το Υπουργείο, για να είναι οργανωµένη και συντεταγµένη η διαδικασία, διότι πράγµατι οι υπηρεσίες, για να
λειτουργήσουν, αλλά κυρίως για να αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόµενοι, πρέπει να έχουν τον οργανισµό τους. Για αυτό έχει
και τη λέξη «οργανισµός». Είναι σαν τον οργανισµό του σώµατος.
Προχωράω, λοιπόν, στην τροπολογία που µας απασχολεί ιδιαίτερα σήµερα, που αφορά τη ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές.
Εγώ έκανα και από την αρχή το σχόλιο ότι η τροπολογία κατατέθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση, που σηµαίνει ότι υπήρξε περαιτέρω αύξηση του χρέους των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων και πολλές επιχειρήσεις έφτασαν πλέον να µην
µπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ρύθµισης. Παρουσιάζει θετικά σηµεία και αποτελεί βελτίωση των υφιστάµενων ρυθµίσεων.
Παρ’ όλα αυτά, δεν επαρκεί, δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβληµα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών
ούτε στον βραχνά των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν φαίνεται να
επιλύει, λοιπόν, ουσιαστικά και οριστικά τα υπάρχοντα προβλήµατα.
Ποιο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ αυτών των προβληµάτων;
Είναι ότι η δυνατότητα πληρωµής είναι συνάρτηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, το οποίο συνεχώς βαίνει µειούµενο. Με τις εν
λόγω ρυθµίσεις υπάρχει ένα µεγάλο κενό. Δεν συνδέεται το
ποσό και ο τρόπος της δόσης µε τη δυνατότητα αποπληρωµής
του οφειλέτη.
Δεν έχουµε, δηλαδή, αυτό που έχουν όλα τα κράτη όταν ρυθµίζουν είτε ληξιπρόθεσµες οφειλές είτε κόκκινα δάνεια. Δεν
έχουµε, δηλαδή, την επαφή µε τον οφειλέτη. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ανάγκες έχει, προκειµένου να ζήσει και, παράλληλα,
να εκπληρώσει και τις υποχρεώσεις του; Μη µου λέτε τώρα ότι,
αν βάζαµε επιτροπές, θα αργούσαµε κ.λπ.. Εάν υπήρχε εδώ πιο
έντονος ο κοινωνικός χαρακτήρας αυτής της ρύθµισης, θα είχατε βρει τον τρόπο για να µπορέσετε να διορθώσετε αυτά τα
πράγµατα. Αν υπολογίσει κανείς ότι οι περισσότεροι πολίτες θα
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πρέπει να αντιµετωπίσουν και τη ρύθµιση µε τράπεζες, παράλληλα µε πάγια έξοδά του, και αν σ’ όλα αυτά προσθέσουµε το
γεγονός ότι, εκτός από τη δόση της ρύθµισης, θα πρέπει να καταβάλλεται και η τρέχουσα µηναία υποχρέωση της επόµενης
χρονιάς, µαζί µε τον ΕΝΦΙΑ της επόµενης χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούν και πάλι σε πολύ σύντοµο διάστηµα οι πολίτες σε µεγάλα προβλήµατα.
Άρα θα πρέπει, για να είναι βιώσιµη όλη η κατάσταση, να λαµβάνεται υπ’ όψιν η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, να µη µειωθούν περαιτέρω τα εισοδήµατά του, να µειωθεί, δηλαδή και η
φορολογία (η υπερφορολόγηση), να µειωθεί περαιτέρω το επιτόκιο, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της δόσης της ρύθµισης και της τρέχουσας δόσης.
Όλα αυτά, βέβαια -το έχουµε πει τόσες φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα-, προϋποθέτουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την
ανάπτυξη. Όσο η ύφεση συνεχίζεται, τόσο είναι αδύνατη και ανέφικτη οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους.
Από την άλλη πλευρά, δεν έγινε διαβούλευση, κύριε Υπουργέ,
µε τους αρµόδιους φορείς και παρατηρείται έτσι έλλειψη των
απαιτούµενων διαβαθµίσεων στα ποσά των οφειλών καθώς και
µεγαλύτερη επιβάρυνση των πιο ευάλωτων οµάδων, που, κατά
τεκµήριο, δεν µπορούν να πληρώσουν. Αυτός που κατά κανόνα
έχει µεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες δόσεις, είναι αυτός
που δεν έχει. Αυτός που θα πάει, όµως, στη ρύθµισή σας για τις
περισσότερες δόσεις, είναι αυτός ο οποίος θα έχει τη µικρότερη
µείωση των τόκων και των προσαυξήσεων. Αυτό δεν µπορέσατε
να το λύσετε. Μαθηµατικά λύνεται το θέµα.
Άρα είστε υποχρεωµένος να το λύσετε µε τα στοιχεία που
έχετε κ.λπ., διότι αυτός που θα πάει σε µεγαλύτερες δόσεις, είναι
αυτός που έχει τη µεγαλύτερη ανάγκη. Αυτός, όµως, τι έχει; Έχει
µικρή µείωση των προσαυξήσεων και µικρή µείωση του επιτοκίου. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω αν θα
µπορέσουµε να το δούµε µε άλλα στοιχεία.
Πρέπει να το κοιτάξετε, κύριε Μαυραγάνη, στο Υπουργείο,
ώστε να υπάρξει µία τροπολογία πάνω σ’ αυτό το θέµα.
Όσον αφορά, βέβαια, το θέµα της µείωσης της ειδικής εισφοράς κατά 30%, σωστά είπε η συνάδελφος ότι είναι ένα νέο µέτρο,
εφόσον το αφήνετε για δύο χρόνια ακόµη, έστω και µειούµενο.
Τελικά, στα δύο αυτά χρόνια θα υπάρξουν γύρω στο 1,5 δισ.
ευρώ εισπράξεις απ’ αυτήν την ειδική εισφορά.
Δηλαδή τελικά καλείται πράγµατι ο λαός µε την αλληλεγγύη
του να µπορέσει να λύσει τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα.
Όσον αφορά τώρα το θέµα της ρύθµισης, που είναι σηµαντική
για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ισχύουν τα ίδια που σας
είπα πριν, ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν λαµβάνεται υπ’
όψιν η ικανότητα ανταπόκρισης του οφειλέτη, ώστε στη µειωµένη δόση να υπάρχει κάποια διαβάθµιση ή συνάρτηση µε τα
εισοδήµατά του.
Ο συνάδελφος κ. Κυρίτσης σάς είπε την πρόταση που έχουµε
αναπτύξει και µε επερώτησή µας, για το πώς θα λυθεί αυτό το
πρόβληµα των εισφορών, διότι πρέπει να βρεθεί µία τέτοια λύση,
ώστε να µπορέσουν οι επιχειρηµατίες και κυρίως αυτοί οι οποίοι
βρίσκονται πια στο τέλος, αντιµετωπίζουν δηλαδή προβλήµατα
επιβίωσης, να πληρώνουν τη δόση, να πληρώνουν τις τρέχουσες
εισφορές και τα κόκκινα δάνεια που έχουν από τα θέµατα των
ακινήτων τους κ.ο.κ..
Πρέπει, λοιπόν, αυτά εδώ να τα αντιµετωπίσετε και να τα βελτιώσετε, για να έχει όντως κοινωνικό χαρακτήρα η ρύθµιση και
να µπορούν κατά κύριο λόγο οι ευάλωτες οµάδες, οι ευπαθείς
οµάδες και οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες να ευνοηθούν ουσιαστικά από αυτήν.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόµη όσον αφορά τα θέµατα
των ρυθµίσεων των δανείων από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας.
Εδώ και πόσο καιρό έχουµε πει ότι έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθµιση; Και πάλι αυτή εδώ η ρύθµιση έχει ατέλειες. Εµείς έχουµε
προτάσεις –δεν επαρκεί ο χρόνος να τις αναπτύξω- για να µπορέσουµε αυτές τις λύσεις, όπως σας είπα, να τις συµπληρώσουµε και να τις κάνουµε καλύτερες, γιατί πράγµατι είναι µεν µία
ρύθµιση, όπως είπαµε, που έχει θετικά στοιχεία, αλλά αυτήν την
περίοδο, µε αυτήν τη βίαιη προσαρµογή που έχει γίνει στη χώρα
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και η οποία επιδείνωσε ακόµη περισσότερο την κατάσταση των
φτωχότερων τάξεων, µεγάλωσε ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και έπληξε υπέρµετρα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αυτήν τη ρύθµιση δεν την διαπερνά αυτό το πνεύµα της
κοινωνικής προσαρµογής. Αυτό πρέπει να το δούµε.
Εµείς ψηφίζουµε «ναι» σε αυτό, αλλά έχουµε ισχυρές επιφυλάξεις και θέλουµε µε αυτό το οποίο κάνουµε σήµερα να ανοίξουµε µια συζήτηση, γιατί θα έρθει και η ρύθµιση των κόκκινων
δανείων. Πρέπει να αρχίσετε ανάποδα τώρα πια, να µικραίνετε
την ψαλίδα που δηµιουργήσατε µε τις κοινωνικές ανισότητες και
τις ευάλωτες οµάδες. Όλες σας οι ρυθµίσεις πρέπει να έχουν
πρώτο στόχο την ανακούφιση αυτών και µετά τα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο συνάδελφος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αναφερθώ συνολικά στο νοµοσχέδιο ή στο σύνολο των
τροπολογιών. Αναφέρθηκε µε επάρκεια ο εισηγητής του ΚΚΕ ο
Χρήστος Κατσώτης. Εγώ θα περιοριστώ απλώς και µόνο στην
εκτίµηση, στην κριτική του ΚΚΕ στη συγκεκριµένη τροπολογία,
µε την οποία ουσιαστικά απασχολήθηκε σήµερα το Σώµα.
Η δική µας εκτίµηση είναι ότι θα παραµείνουν σε οµηρία για
βάθος χρόνου όλοι αυτοί οι οποίοι χρωστάνε στο δηµόσιο και
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Τι εκφράζει η συγκεκριµένη ρύθµιση από µεριάς της συγκυβέρνησης, που κάποιοι έσπευσαν να την χαρακτηρίσουν -όπως
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- ως
επαναστατική; Εκφράζει απλώς και µόνο την αγωνία της Κυβέρνησης όχι για το πώς θα ανακουφιστεί ο λαός, αλλά αντιθέτως
για το πώς θα µειωθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και στην εφορία. Αυτή είναι η αγωνία τους, δηλαδή
το πώς θα εισπράξουν επιπλέον έσοδα. Και θα εισπράξουν επιπλέον έσοδα κατά κύριο λόγο από τα λαϊκά στρώµατα.
Εδώ το ερώτηµα είναι πάρα πολύ απλό και εάν δεν µπορέσουµε να απαντήσουµε σε αυτό, δεν µπορούµε να πάµε παρακάτω. Για ποιον λόγο αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές; Γιατί
βεβαίως δεν είναι απλώς και µόνο φαινόµενο της κρίσης. Πολύ
µεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρηµατικοί όµιλοι χρωστάνε δεκάδες
–αν όχι εκατοντάδες- εκατοµµύρια σε ασφαλιστικά ταµεία και σε
εφορίες και αυτό ήταν πριν την κρίση. Αυτά διαιωνίζονται, χωρίς
όλα αυτά τα χρόνια, επί δεκαετίες, οι κυβερνήσεις οι οποίες
ήλθαν και παρήλθαν να πάρουν οποιοδήποτε µέτρο για να εισπραχθούν οι συγκεκριµένες οφειλές.
Βεβαίως, αυτές οι οφειλές αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της
κρίσης, όχι µόνο εξαιτίας της κρίσης αλλά και εξαιτίας της φοροεπιδροµής, της φορολεηλασίας, που επέβαλε η Κυβέρνηση
στα λαϊκά στρώµατα. Είναι µία φοροεπιδροµή που συνοδεύτηκε
από µείωση στους µισθούς, στις συντάξεις, αλλά και από αύξηση
της ανεργίας. Από αυτήν την άποψη ήταν αποτέλεσµα της δυσκολίας, της αδυναµίας των λαϊκών στρωµάτων να µπορούν να
καταβάλουν τους φόρους και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.
Όµως, αυτή η εξέλιξη των πραγµάτων δείχνει και κάτι άλλο.
Παρ’ ότι αυξάνονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, ταυτόχρονα η
Κυβέρνηση -και για το 2013 και για το 2014 αλλά και το 2015 φιλοδοξεί ακόµα περισσότερο- έχει πρωτογενή πλεονάσµατα τα
οποία δηµιουργήθηκαν την ίδια περίοδο που αυξήθηκαν και οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Άρα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν
απέτρεψε το στόχο της Κυβέρνησης να έχει πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία προήλθαν µέσα από την τεράστια φοροεπιδροµή του λαού.
Εδώ το ζήτηµα το λέµε πολύ καθαρά. Η Κυβέρνηση θέλει να
εµφανιστεί ως γενναιόδωρη. Το θέµα της γενναιοδωρίας δεν
αφορά απλά και µόνο τις δόσεις, σε πόσες δόσεις δηλαδή θα
κληθεί ο καθένας να πληρώσει αυτά που χρωστάει. Αφορά και
το ποσό που χρωστάει.
Από αυτήν την άποψη δεν έχουµε να κάνουµε µε γενναιοδωρία
αλλά, όπως είπα στην αρχή, έχουµε να κάνουµε µε µία προσπά-
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θεια που κρατάει τα πλατιά λαϊκά στρώµατα σε µία διαρκή οµηρία. Γιατί; Γιατί δεν επιφέρει κανένα απολύτως κούρεµα αυτών
που χρωστάνε στις εφορίες, κούρεµα ως προς τα δυσβάσταχτα
χαράτσια που κλήθηκαν να πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα.
Τους λέτε «θα τα πληρώσετε όλα µέχρι την τελευταία δεκάρα
και θα πληρώσετε και τα νέα που σας βάζουµε τώρα». Πρέπει να
αποδεχθούν δηλαδή το να θυσιάσουν το εισόδηµά τους για να
µπορέσει η Κυβέρνηση να έχει πρωτογενή πλεονάσµατα, ώστε
να χρηµατοδοτήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη, τους επιχειρηµατικούς οµίλους και να εξυπηρετεί το τεράστιο δυσβάσταχτο
χρέος. Αυτό τους καλείτε να κάνουν.
Μάλιστα, είναι µε τέτοιο τρόπο διαµορφωµένη η πρόταση που
έχετε, ώστε αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη, δηλαδή τα
πιο χαµηλά εισοδήµατα, έχουν στο τέλος τη µικρότερη διευκόλυνση. Η µείωση των προσαυξήσεων και των τελών σε αυτόν που
θα αναγκαστεί να πάει στις εκατό δόσεις είναι µόνο 20%.
Μάλιστα, αν υπολογίσουµε το επιτόκιο της τάξης των 4,5%
που θα κληθούν να πληρώσουν για τα επόµενα οκτώ χρόνια για
το χρέος που έχουν, από αυτό καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για
δώρο άδωρον. Αντίθετα είστε πολύ πιο γενναιόδωροι µε αυτούς
που µπορούν να εξοφλήσουν σε πολύ πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα τις οφειλές τους προς τα ταµεία και προς την εφορία.
Εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα που δεν θίχτηκε. Υπάρχει
µία ρύθµιση -πακέτο για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι το ίδιο
πράγµα όλα τα ασφαλιστικά ταµεία; Είναι δηλαδή το ίδιο πράγµα
το ΙΚΑ µε το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων;
Αυτός που χρωστάει στο ΙΚΑ, ο επιχειρηµατίας έχει παρακρατήσει χρήµατα των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι έχουν αποδώσει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ ο επιχειρηµατίας
δεν τις έχει αποδώσει. Είναι το ίδιο ένας επαγγελµατίας που έχει
ένα µαγαζί και που παλεύει µόνος του να το φέρει εις πέρας και
δεν µπορεί να πληρώσει τη δική του, την ατοµική του εισφορά
στο ασφαλιστικό του ταµείο, χωρίς να έχει ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και για τη σύνταξή του; Με τον ίδιο τρόπο θα αντιµετωπισθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές;
Εµείς λέµε ότι πρέπει να είναι τελείως διαφορετική η µεταχείριση γι’ αυτούς που είναι αυτοαπασχολούµενοι, έµποροι, επαγγελµατίες, γι’ αυτούς που είναι ασφαλισµένοι στο Ενιαίο Ταµείο
Ανεξάρτητα Απασχολούµενων και γι’ αυτούς που χρωστάνε σε
άλλα ασφαλιστικά ταµεία, δηλαδή στο ΙΚΑ, όπου κυρίως µιλάµε
για επιχειρηµατικούς οµίλους που χρωστούν στα ασφαλιστικά
ταµεία.
Γεννάται λοιπόν ένα απλό ερώτηµα, γιατί ο πυρήνας της ρύθµισης ήταν ο ίδιος µε τον προηγούµενο. Το µόνο που αλλάζει
είναι οι δόσεις, διότι πρέπει να είναι ενήµερος.
Και το ερώτηµα το οποίο γεννάται είναι πώς αυτός ο οποίος
πέρυσι ή µέχρι τον Οκτώβρη δεν µπορούσε να πληρώσει την
εφορία, τον ΕΝΦΙΑ, το ασφαλιστικό του ταµείο, θα µπορεί τώρα
από 1η Οκτώβρη να τα πληρώνει αυτά και να πληρώνει και τη
δόση η οποία θα του επιβληθεί για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές;
Μπορεί να γίνει αυτό το πράγµα; Τότε γιατί δεν τα πλήρωνε το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα;
Άρα το αποτέλεσµα το οποίο θα υπάρχει είναι ότι µπορούν να
ενταχθούν πολλοί, αλλά οι περισσότεροι θα βγουν απ’ έξω, όπως
έγινε και µε την προηγούµενη ρύθµιση για τον ΟΑΕΕ, όπου ήταν
πολύ µικρότερος αριθµός που εντάχθηκε από αυτούς που χρωστούν και η συντριπτική πλειοψηφία δεν κατάφερε να διατηρηθεί
στη ρύθµιση και πετάχτηκε απ’ έξω.
Και από αυτήν την άποψη, λέµε καθαρά ότι η πρόταση της Κυβέρνησης είναι πανοµοιότυπη µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
και των δύο η αγωνία τους είναι να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές κι όχι να ανακουφιστεί ο κόσµος.
Γι’ αυτό, ούτε στην πρόταση της Κυβέρνησης αλλά ούτε και
στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κούρεµα των χρεών που προήλθαν από τα χαράτσια. Και είναι φυσιολογικό να είναι ταυτόσηµες οι δύο προτάσεις, γιατί και οι δύο –και η Κυβέρνηση και ο
ΣΥΡΙΖΑ- είναι υποταγµένοι και δεσµευµένοι στα µνηµόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο ακόµη πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα θα αναφέρω, κύριε
Πρόεδρε.
Γι’ αυτούς που χρωστούν στις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταµεία πάνω από 1.000.000 ευρώ τι θα κάνετε; Όχι γιατί δεν τους
βάλατε στη ρύθµιση, αλλά τι θα κάνετε.
Και όπως δήλωσε και ο κ. Βρούτσης, αυτοί που χρωστούν τα
περισσότερα χρήµατα στο ΙΚΑ είναι οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Είναι οι λίγες µεγάλες επιχειρήσεις αυτές που χρωστούν
τα µεγαλύτερα ποσά. Δεν είναι ποσά που δηµιουργήθηκαν τώρα,
αλλά χρόνια.
Δεν έχετε κάνει τίποτα µέχρι τώρα, δεν σκοπεύετε να κάνετε
τίποτα για το επόµενο διάστηµα και δεν θέτετε κανένα συγκεκριµένο στόχο για να πάρετε αυτά τα χρήµατα, τα οποία λεηλατήθηκαν από τους κεφαλαιοκράτες και τους καπιταλιστές και δεν
αποδόθηκαν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία. Και είναι
κρίµα για τον ίδιο τον εργαζόµενο τα περισσότερα από αυτά που
παράνοµα οι κεφαλαιοκράτες τα τσέπωσαν.
Εµείς θα στηρίζαµε µία πρόταση που θα έφερνε η Κυβέρνηση,
αλλά να ήταν µία πρόταση ανακούφισης που βεβαίως, να ήταν
γενναιόδωρη ως προς τις δόσεις, αλλά και γενναιόδωρη σε
αυτόν που χρωστάει, δηλαδή µε κούρεµα των οφειλών που προέρχονται από τα διάφορα χαράτσια και δεν απέτρεψαν να επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασµα.
Και τέλος, για το ζήτηµα µε τα δάνεια από τον ΟΕΚ τίποτα δεν
κάνατε. Αυτοί που χρωστούν έξι µήνες τη δόση είναι ελάχιστοι.
Η συντριπτική πλειοψηφία χρωστά ένα, δύο ή και παραπάνω χρόνια, εξαιτίας της κρίσης, της αναδουλειάς, της ανεργίας και της
διάλυσης του ΟΕΚ από το 2012. Αυτούς τους πετάτε απ’ έξω.
Βγάζετε δηλαδή σε πλειστηριασµό τα σπίτια τα οποία πήραν µε
δάνεια του ΟΕΚ και βάζετε όλους αυτούς που κάνουν µία τυπική
προσπάθεια να µπορέσουν να ανταποκριθούν και χρωστούν
µόνο έξι µήνες. Όλους τους υπόλοιπους, τη συντριπτική πλειοψηφία, αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, δεν τους περιλαµβάνετε.
Και από την άλλη µεριά, προσπαθείτε να φανείτε ότι κάνετε
και κάποιο επαναστατικό µέτρο, όταν φέρνετε νέο φόρο. Το
τέλος αλληλεγγύης είναι νέος φόρος, γιατί µέσα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µιλά για καινούργια έσοδα του 2015 τα
οποία δεν θα υπήρχαν ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Άρα θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Δεν τους απαλλάσσετε από το τέλος αλληλεγγύης. Τους
το φορτώνετε για δύο ακόµη χρόνια. Και από αυτήν την άποψη,
και πάλι οι γενναιοδωρίες είναι για τα πιο υψηλά εισοδήµατα.
Λέτε «30% οριζόντια σε όλους» και σήµερα οι εφηµερίδες είναι
γεµάτες από παραδείγµατα, όπως αυτού που έχει µέχρι 20.000
ευρώ τι θα γλιτώσει από αυτό. Κάποια φραγκοδίφραγκα θα γλιτώσει. Ενώ αυτού µε εισοδήµατα πάνω από 100.000 ευρώ θα του
µείνουν δύο µε τρία χιλιαρικάκια στη τσέπη, που δεν τα έχει
ανάγκη αυτός που έχει τέτοια εισοδήµατα, ενώ εκείνου µε τα
20.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα είναι ελάχιστα αυτά που θα δει
να του µένουν στην τσέπη. Ούτε για κουλούρι δεν φτάνουν.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν είναι φανερό ότι δεν µπορούµε
εµείς να ψηφίσουµε και να στηρίξουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία την οποία έχει φέρει η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο θα ήθελα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Πολύ βιάζεστε, κύριε
Δρίτσα. Υπάρχουν κι άλλοι οµιλητές.
Τον λόγο έχει η κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση όφειλε να εναρµονίσει µία απλή οδηγία. Αντί
αυτού, για τρεις µέρες υποχρεώνει το Κοινοβούλιο να συζητά για
απολύσεις παρελθοντικές και µελλοντικές, για την κατάργηση
θέσεων, για τη δηµιουργία νέων, για τους οργανισµούς των
Υπουργείων που η ίδια θέσπισε, αλλά τροποποιεί µέσα σε λίγες
µέρες, για την αποδόµηση της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και φυσικά, για φορολογικές ρυθµίσεις που φέρνει σε τροπολογίες, γιατί δεν είναι ικανή να τις εισάγει ως ρυθµίσεις
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ξεχωριστού νοµοσχεδίου.
Όσο και αν η κ. Χριστοφιλοπούλου θεωρεί την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης ως έργο του ΠΑΣΟΚ -αναπολώντας, βέβαια,
τα χρόνια που η παράταξή της ήταν κόµµα και όχι δεκανίκι της
Νέας Δηµοκρατίας- να της θυµίσουµε ότι η σχολή έγινε από τον
ελληνικό λαό, όπως και όλα τα άλλα έργα. Γι’ αυτό, δεν οφείλουµε µόνο να ακούµε τις διορισµένες διοικήσεις και τα επιστηµονικά συµβούλια της σχολής, αλλά τους ανθρώπους που
πέτυχαν σε έναν αδιάβλητο διαγωνισµό, υπό διακοµµατικό
έλεγχο. Άλλωστε, από αυτούς που διορίσατε ως καθηγητές
υπήρξαν περιπτώσεις που είχαν πτυχίο µόνο στη φαντασία τους.
Διαπίστωσα χθες από την επίθεση του Προεδρεύοντος ότι
προσπαθούν να προστατεύσουν µε κάθε τρόπο την έλλειψη επιχειρηµάτων. Δεν χρειάζεται να θυµίσουµε τα λόγια του Τολστόι,
ότι δηλαδή για τη γενναιότητα περισσότερο από όλους µιλάει ο
δειλός, ενώ για την ευγένεια ο αγενής. Άλλωστε, εγκαλεί στην
ευγένεια αυτός που τη διδάσκει µε τις φράσεις «είστε σαβούρα
της επιτροπής και κατανοώ την ιδιαιτερότητά σας και γι’ αυτό
σας ανέχοµαι».
Να µην αναφερθώ, βέβαια, στην παραγραφή αδικηµάτων
µέσω του νόµου περί µη ευθύνης Υπουργών, για µεγάλα σκάνδαλα στη χώρα, όπως αυτό της «SIEMENS», τα οποία οδήγησαν
τη χώρα στα µνηµόνια. Τέτοιες ενέργειες στοχεύουν στο να µετατρέψουν το Κοινοβούλιο σε κυβερνητική αυλή, µε ιδιότυπη
εφαρµογή κανόνων και διαδικασιών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του κ. Γεωργιάδη, ο
οποίος αναφέρθηκε επτά φορές στον κ. Μητρόπουλο και ύστερα
δεν δόθηκε ο λόγος στον τελευταίο για να απαντήσει. Βέβαια,
στον κ. Γεωργιάδη δόθηκε αµέσως ο λόγος να απαντήσει επί
προσωπικού, µόνο που δεν απάντησε για το διοικητή του νοσοκοµείου και το πλαστό πτυχίο. Μας δήλωσε µόνο ότι η Βουλή τον
προστατεύει από τη δικαιοσύνη, µη ψηφίζοντας την άρση της
ασυλίας του, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, που όλοι βέβαια σεβόµαστε, αλλά διατηρούµε ταυτόχρονα και το δικαίωµα να αναφέρουµε ή και να σχολιάσουµε το γεγονός.
Φυσικά, δεν θα µάθουµε ποτέ αν κατέθεσε τελικά ψευδές
«πόθεν έσχες». Κατά τα άλλα, υπάρχει άπλετο φως, όπως
άκουσα προηγουµένως, για τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων στη χώρα, λες και δεν ξέρουµε ότι αυτά δεν βρίσκονται στο «πόθεν έσχες» που αναρτάται, αλλά βρίσκονται
µέσω ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος σε λίστες. Όταν οι Βουλευτές ρωτούν -µια που είναι εδώ και ο κύριος Υφυπουργός Οικονοµικών- το Υπουργείο Οικονοµικών σφυρίζει αδιάφορα και
αρνείται να µας απαντήσει.
Για παράδειγµα, αρνηθήκατε, κύριε Υφυπουργέ, να απαντήσετε στην µε αριθµό 2705/339/15-10-2013 ερώτησή µου, σχετικά
µε το αν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στις υποθέσεις ξεπλύµατος χρήµατος στη χώρα µας και συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών. Αναφερόµουν στην υπόθεση
ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος για ενενήντα τέσσερις λογαριασµούς πολιτικών προσώπων στη Eurobank Αγγλίας.
Σας καταθέτω στα Πρακτικά την ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γνωρίζουµε, βέβαια, ότι σας ενοχλεί η αλήθεια και τη βρίσκεται
αστεία. Σας πειράζει η αλήθεια, γιατί οι Υπουργοί σας απλά είναι
υπέρµαχοι µιας εκλεκτικής νοµιµότητας, µιας νοµιµότητας που
εξυπηρετεί µόνο τους κοµµατικούς φίλους σας. Ακούσαµε τον
κύριο Υπουργό να προσπαθεί να ειρωνευτεί, αναρωτώµενος αν
σε αυτή τη χώρα είναι όλοι πλανηµένοι.
Όµως, δεν γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, τη συγγνωστή πλάνη;
Δεν σας τιµά να µην την αναγνωρίζετε µόνο για τους φτωχοδιάβολους, όπως τους χαρακτηρίζετε. Θα πρέπει να µην την αναγνωρίζετε και για το διορισµό του Διοικητή του Νοσοκοµείου
Γρεβενών από τον κ. Γεωργιάδη, µε τη συστατική βέβαια του
Υφυπουργού Μεταφορών κ. Παπαδόπουλου. Οφείλετε, βέβαια,
να την αναγνωρίζετε και για άλλο συνάδελφό σας, ο οποίος χαρίζει εκατοµµύρια σε εργολάβους, κρίνοντας ότι υφίσταται συγγνωστή πλάνη στην εκτέλεση των συµβάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, να ψέγουµε τους δηµάρχους
και να χαµογελάµε µε κατανόηση στους Υπουργούς. Η επιλεκτική νοµιµότητα θριαµβεύει σε όλα τα επίπεδα στελεχών της
συγκυβέρνησής σας.
Βέβαια, ακούσαµε και για το τεκµήριο αθωότητας που ισχύει
για τον κ. Παπαµιµίκο, που δηµοσιεύµατα παρουσιάζουν να έχει
αναπτύξει ηθικά κολάσιµες συναλλαγές µέσω ΜΚΟ, ύψους
2.500.000 ευρώ. Ακούσαµε ότι αν είναι και νοµικά κολάσιµες οι
συναλλαγές, θα το βρει η δικαιοσύνη. Μέχρι τώρα, βέβαια, κανείς δεν πρέπει να πει κουβέντα για τον εκλεκτό του κ. Σαµαρά.
Βέβαια, δεν σας ακούσαµε να υποστηρίζετε τα ίδια, όταν ψηφίζατε το πειθαρχικό των δηµοσίων υπαλλήλων. Εκεί µία ανώνυµη και ατεκµηρίωτη καταγγελία αρκεί, για να οδηγήσει ένα
δηµόσιο υπάλληλο στη διαθεσιµότητα και αυτός πρέπει να τρέξει
στα δικαστήρια για να αποδείξει την αθωότητά του. Εκεί δεν
υπάρχει τεκµήριο νοµιµότητας. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά
ψηλά στην ιεραρχία του «σαµαρικού» αφισοκολλητή. Η άρνησή
σας στη νοµιµότητα δεν µας εντυπωσιάζει καθόλου.
Επιστρέφοντας στο νοµοσχέδιο, ο κ. Μητσοτάκης συµπεριέλαβε τροπολογίες εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες σχεδόν επί
παντός επιστητού. Δηµιουργείτε νέες διευθύνσεις, µεταβάλλετε
οργανισµούς που οι ίδιοι ψηφίσατε, λύνετε τα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ,
εισάγετε όρους και προϋποθέσεις στον οικονοµικό εισαγγελέα,
δίδετε παροχές, καταδικάζετε τους αιγιαλούς και για να θολώσετε και τα νερά, ρυθµίζετε και ένα-δύο προβλήµατα για ΑΜΕΑ
και σεισµόπληκτους.
Βέβαια, τελευταία στιγµή καταθέσατε και ένα µίνι νοµοσχέδιο
σε τροπολογία για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η
δηµόσια διοίκηση έχει σοβαρά και επείγοντα προβλήµατα τα
οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν. Αυτά, βέβαια, ούτε καν σας
απασχολούν.
Είχα καταθέσει ερώτηση για την ασφάλεια των πτήσεων στη
χώρα και τους ελέγχους που γίνονται από την αρµόδια υπηρεσία,
η οποία απέλυσε τους µηχανικούς της Ολυµπιακής, δυνάµει της
δικής σας εµπνεύσεως µέτρου της διαθεσιµότητας. Τα συνηµµένα, βέβαια, στοιχεία τα κοινοποίησα στις εισαγγελικές αρχές
της χώρας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από τους ίδιους τους εργαζόµενους, ο εισαγγελέας ήδη διεξάγει έρευνα και ο Υπουργός Υποδοµών κ. Χρυσοχοΐδης σάς έχει στείλει σχέδιο επαναπρόσληψής
τους, για να τους επαναπροσλάβετε. Όµως, εσείς, όπως λένε οι
φήµες, αρνείστε να το κάνετε. Και το ερώτηµα είναι γιατί. Μήπως
δεν σας αφήνει η τρόικα; Φοβάστε ότι οι ουσιαστικοί έλεγχοι από
ανθρώπους µε πείρα θα αποδείξουν κινδύνους στην ασφάλεια
πτήσεων; Δεν θέλετε οι Έλληνες να πετούν µε ασφάλεια; Μήπως
θέλετε να προστατεύσετε το ιδιωτικό µονοπώλιο της «AEGEAN
AIRLINES», που δηµιούργησε ο κ. Χατζηδάκης κλείνοντας την
Ολυµπιακή Αεροπορία; Μήπως δέχεστε πιέσεις; Και αν ναι, από
ποιον; Ποιος έχει συµφέρον να µη γίνονται, για παράδειγµα, ουσιαστικοί έλεγχοι;
Βέβαια, δεν πιστεύουµε ότι θα τα απαντήσετε όλα αυτά. Δεν
µπορούµε να δεχθούµε ως επείγουσες τροπολογίες για τους αιγιαλούς, όπως η παράγραφος 4 της τροπολογίας 1934/120 του
Υπουργείου Οικονοµικών, την ώρα που η Ελλάδα κινδυνεύει να
υποβαθµιστεί σε κατηγορία ασφάλειας πτήσεων, εξαιτίας δικών
σας αγκυλώσεων.
Εν κατακλείδι δεν είναι δυνατόν να νοµιµοποιήσουµε ούτε τις
διατάξεις του νοµοσχεδίου που δεν σχετίζονται µε την οδηγία
37/2013 ούτε τις τροπολογίες που δεν έχουν έκτακτο και επείγον
χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, υπερψηφίζουµε τα άρθρα 1-16
και καταψηφίζουµε τα υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, η τροπολογία 1946/132 θεωρείται ότι αποτελεί το σωσίβιό σας σε περίπτωση που τα γεύµατα
δεν σταθούν ικανά να σας προσδώσουν εκατόν ογδόντα Βουλευτές στην επικείµενη προεδρική εκλογή.
Προβαίνετε σε παροχολογία περιορισµένου χρόνου µόνο για
πολιτική εκµετάλλευση. Διαγράφετε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις µε την άµεση καταβολή και παρέχετε έκπτωση 20% επί
αυτών και εκατό δόσεις.
Γιατί, όµως, τις καταθέσατε την τελευταία στιγµή σε άσχετο
νοµοσχέδιο; Γιατί φοβάστε τη συζήτηση όλων των προτεινόµε-
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νων ρυθµίσεων µε την κανονική διαδικασία επεξεργασίας και συζήτησης; Δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι ελαφρύνετε τα
βάρη των πολιτών που οι ίδιοι δηµιουργήσατε µε την εµµονή σας
στην πολιτική κρίσης και ανούσιας λιτότητας.
Μας προβληµατίζει η νοµιµοποίηση της συγκεκριµένης διαδικασίας, παρ’ όλο που επιθυµούµε να παρέχουµε την οποιαδήποτε ανακούφιση στην ελληνική κοινωνία µέχρι την οριστική,
βέβαια, απαλλαγή της από τη συγκυβέρνηση της ανθρωπιστικής
υποβάθµισης.
Οι παροχές σας, όµως, είναι όλες προσχηµατικές, γιατί δεν
σας ενδιαφέρει η µόνιµη ελάφρυνση των φόρων και δεν ανακουφίζετε την ελληνική κοινή οικογένεια. Απλώς παρατείνετε το µαρτύριό της. Παρέχετε µειώσεις, αλλά επεκτείνετε την ισχύ του
φόρου κατά δύο χρόνια. Παρέχετε εκατό δόσεις, αλλά σε αυτές
αφήνετε το 80% των προσαυξήσεων και προστίµων, την ώρα που
έχετε ψηφίσει ήδη διατάξεις µε τις οποίες διαγράψατε το σύνολο
βεβαιουµένων προστίµων και φορολογικών οφειλών ύψους, τουλάχιστον, ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ. Μειώσατε βέβαια, κύριε
Υπουργέ των Οικονοµικών, και το φορολογητέο εισόδηµα σε ολιγάρχες που διατηρούν offshore ή υπεράκτιες εταιρείες.
Μόνο, βέβαια, για προεκλογικό φυλλάδιο βολεύει η συγκεκριµένη τροπολογία. Γι’ αυτό σας καταγγέλλουµε για εµπαιγµό
προς την ελληνική κοινωνία, την οποία οφείλετε πολύ απλά να
την απαλλάξετε από την παρουσία σας και από τη διακυβέρνησή
σας και τη φοροληστρική πολιτική σας µε την άµεση διενέργεια
εκλογών.
Είναι εµπαιγµός, όταν σεµνύνεσθε για δήθεν ελαφρύνσεις
προς τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά δεν µας απαντάτε σε
ακόµη µία, για παράδειγµα, ερώτηση που κατέθεσα στις 20
Μαΐου 2013. Και σε αυτήν δεν απαντήσατε. Πρόκειται για την υπ’
αριθµόν 10803/1089, για το εάν υφίσταται αποτελεσµατικότητα
στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών των φυσικών προσώπων
προς το δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και για να σας υπενθυµίσω ότι την 1η Σεπτεµβρίου 2011 δηµοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1185 του τότε Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, στο άρθρο 1 της οποίας προβλεπόταν η
ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµικών των στοιχείων των συνολικών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν
το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο του έτους.
Το Νοέµβριο του 2011 το Υπουργείο Οικονοµικών σε εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης δηµοσιοποίησε κατάσταση φυσικών προσώπων µε βασική οφειλή προς το δηµόσιο άνω των
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ. Στη λίστα αυτή περιλαµβάνονται
ονόµατα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός οφειλετών του
δηµοσίου, βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιµα στις 25 Νοεµβρίου του 2011. Συνολικά, οι οφειλές που περιλαµβάνονταν
στη λίστα έφταναν τα 14.877.807,564 ευρώ. Δεν απαντήσατε τι
έχετε κάνει µε αυτήν τη λίστα, παρ’ όλο που είχατε προσλάβει
τον κ. Θεοχάρη για να τα εισπράξει. Βέβαια, ο κ. Θεοχάρης διεκδικεί 5 εκατοµµύρια ευρώ από το ελληνικό δηµόσιο ως bonus για
την επιτυχηµένη δουλειά, δηλαδή την είσπραξη µηδέν ευρώ από
τη λίστα αυτή των µεγαλοοφειλετών.
Από τις λοιπές τροπολογίες αυτή που έχει επείγοντα χαρακτήρα και δικαιολογεί την ύπαρξή της είναι η 1922/115 για την
αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων στην Κεφαλλονιά, για τους
οποίους η πολιτεία οφείλει να δείξει άµεσα την µέριµνά της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- τελευταία στιγµή καταθέσατε την µε αριθµό 1942/128 τροπολογία για την έκδοση πιστοποιητικών µόνιµης κατοικίας των οικισµών Κλείτου, Μαυροπηγής
και Κοµάνου του Νοµού Κοζάνης.
Εάν εφαρµόζατε σωστά τους νόµους, θα έπρεπε να αναζητάτε
αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά και να επεκτείνετε το µέτρο
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αυτό και για τις υπόλοιπες πόλεις του Νοµού Κοζάνης, των
οποίων οι κάτοικοι έχουν υποστεί βλάβη στην υγεία τους και πληρώνουν το τίµηµα παραγωγής ρεύµατος για όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ολοκληρώνουµε τη συζήτηση µε τον κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Καθώς η τριήµερη συζήτηση βαίνει προς το τέλος της, θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους που
έλαβαν τον λόγο και στην επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια, για
να σχολιάσουν και να κάνουν παρατηρήσεις επί του νοµοσχεδίου.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο εισέρχεται της κοινοβουλευτικής
επεξεργασίας, πιο ενισχυµένο σε σχέση µε την µορφή που είχε,
όταν κατατέθηκε στην επιτροπή. Εξάλλου, αυτός είναι και ο σκοπός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, να µπορεί η εκτελεστική
εξουσία να ακούει παρατηρήσεις συναδέλφων και όποτε κρίνει
ότι αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση, να τις ενσωµατώνει.
Πειστήκαµε για αρκετές από τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, ειδικά ως προς το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, το
οποίο αφορά στα ανοικτά δεδοµένα. Βέβαια, νοµίζω ότι οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης έκαναν λιγότερο καλή δουλειά στο
να µας πείσουν µε την επιχειρηµατολογία τους, ότι κακώς κάνουµε και προβαίνουµε στον επανέλεγχο των µετατροπών των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου σε αορίστου.
Χωρίς να θέλω να ξαναµπώ σε καµµία προσωπική αντιπαράθεση µε τον εκλεκτό συνάδελφο, κ. Μητρόπουλο -γιατί νοµίζω
ότι όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση θα πρέπει να έβγαλε
πια τα συµπεράσµατά του- θα πω µόνο ότι ο ν. 4250 και το σχετικό άρθρο 42, το οποίο ψηφίσαµε, δίνει απλώς τη δυνατότητα
στο ΑΣΕΠ -ούτε σε µένα ούτε σε σας, ούτε σε οποιονδήποτε
άλλον- να προχωρήσει και να διεξάγει µε πολύ σαφείς προϋποθέσεις αυτόν τον επανέλεγχο. Ούτε κριτήρια αλλάζουµε ούτε θέλουµε να αλλάξουµε τη λογική του προεδρικού διατάγµατος.
Αυτό το οποίο µας ενδιαφέρει, µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο,
είναι να διερευνήσουµε αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες µε αυτές του Δήµου Δραπετσώνας, όπου αρκεί µία απλή
ανάγνωση του σχετικού πορίσµατος, για να καταλήξει κανείς σε
συµπεράσµατα για το τι πραγµατικά συνέβαινε εκείνη την εποχή
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε γίνει µία
συζήτηση στη χώρα αυτή πριν από κάποια χρόνια, σχετικά µε το
τι είναι νόµιµο και τι είναι ηθικό. Είχε αναπτυχθεί µία επιχειρηµατολογία, αν το νόµιµο µπορεί να είναι και ηθικό. Εσείς καταφέρατε και αντιστρέψατε αυτήν τη λογική. Είπατε ότι το µη νόµιµο
είναι ηθικό. Αυτό είναι πραγµατικά µία ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία δυσκολεύοµαι να κατανοήσω, αλλά θα πρέπει να
καταλάβουµε ακριβώς τι ειπώθηκε σε αυτήν την Αίθουσα.
Συζητάµε εδώ για περιπτώσεις καραµπινάτων παρανοµιών, ανθρώπων οι οποίοι δεν έπρεπε ποτέ να είχαν ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του σχετικού προεδρικού διατάγµατος. Άρα το
παράνοµο δεν µπορεί ποτέ να είναι ηθικό. Μπορεί να συζητήσει
κανείς αν το νόµιµο µπορεί να είναι ηθικό, αλλά το παράνοµο δεν
µπορεί ποτέ να είναι ηθικό και αυτό ακριβώς σκοπεύουµε µέσα
από αυτήν τη διαδικασία να διερευνήσουµε.
Κάτι ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Στο βαθµό που ο έλεγχος θα διεξαχθεί τελικά από το ΑΣΕΠ και αν το ΑΣΕΠ προσυπογράψει, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τη δική σας επιχειρηµατολογία
και αν µετά από τον επανέλεγχο κρίνει ότι καλώς τελικά µονιµοποιήθηκαν όλοι αυτοί, οι οποίοι σήµερα διαµαρτύρονται. ως
προς τι οι αντιδράσεις των δήµων; Πώς είναι δυνατόν σήµερα,
σε ένα ευνοµούµενο κράτος να υπάρχουν δήµαρχοι, οι οποίοι
αρνούνται τον έλεγχο των επιθεωρητών δηµόσιας διοίκησης;
Πώς γίνεται να το δεχόµαστε αυτό, επί της αρχής;
Εµείς δεν προεξοφλούµε το αποτέλεσµα αυτής της άσκησης.
Εξάλλου, το πόρισµα το οποίο κατέθεσα δεν το έγραψα εγώ ούτε
ο κ. Γεωργιάδης ούτε η κ. Πιπιλή. Το ΑΣΕΠ το συνέταξε. Πώς,
λοιπόν, µπορούµε να δικαιολογήσουµε στους πολίτες ότι οι ελεγ-
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κτές της δηµόσιας διοίκησης προσέρχονται να εφαρµόσουν ψηφισµένο νόµο και κάποιοι συνδικαλιστές τους πετάνε έξω, όπως
έγινε σήµερα και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να ανεχόµαστε τέτοιου είδους πρακτικές από τους ελεγκτές της δηµόσιας διοίκησης; Στο κάτω-κάτω αν επικρατήσει η δική σας λογική,
δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι στο ζήτηµα των µετατροπών των συµβάσεων πραγµατικά η συζήτηση αυτή -θέλω να πιστεύω για όσους
είχαν την υποµονή να την παρακολουθήσουν- ήταν εξαιρετικά
διαφωτιστική. Μάθαµε όλοι λίγα περισσότερα για το τι συνέβαινε
πραγµατικά στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνες τις εποχές και
ακριβώς αυτά τα προβλήµατα θέλουµε να έλθουµε να διορθώσουµε, πάντα υπακούοντας στο πνεύµα δικαίου, αλλά και στη
φυσική αρχή της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης και των ίσων
ευκαιριών, που πρέπει να διέπει κάθε ευνοµούµενη πολιτεία.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί οφείλω µία απάντηση στην κ.
Κωνσταντοπούλου, η οποία ως σίφουνας εισήλθε της Αίθουσας,
εκτόξευσε κατηγορίες και µετά πάλι απεχώρησε περί δήθεν φωτογραφικών τροπολογιών. Εγώ, πάρα ταύτα θα της απαντήσω,
καίτοι δεν είναι εδώ παρούσα.
Αναφέρθηκε σε µία συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία αναρωτήθηκε ποιος την κατέθεσε και γιατί την κατέθεσε. Μα, η συγκεκριµένη τροπολογία, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1945 µε
ειδικό αριθµό 131 κατετέθη από τον κ. Γεωργαντά και αφορά,
πράγµατι, ζητήµατα που διέπουν διαδικασίες αποσπασµένων
υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές.
Τι λέει η τροπολογία; Ότι µπορεί να αποσπαστεί ένας υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί σε παραµεθόριο και ότι ο χρόνος της απόσπασης δεν θα προσµετράται στη δεκαετή υποχρεωτική
παραµονή στην παραµεθόριο. Δεν κάνουµε κανένα σκόντο δηλαδή. Να το εξηγήσουµε στην κ. Κωνσταντοπούλου -φαντάζοµαι
ότι ο κ. Μητρόπουλος συµφωνεί µε τη λογική της τροπολογίαςη οποία πάλι ανακάλυψε κάποιο καινούργιο σκάνδαλο, κάποια
χαριστική διάταξη προς τους Βουλευτές.
Αν θέλουµε να πάµε ένα επίπεδο παραπέρα, κύριε Δρίτσα,
κύριε Μητρόπουλε –και απευθύνοµαι σε όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, συµπεριλαµβανοµένου και του Προεδρείου και θα
ήθελα να το προσέξετε αυτό- το καθεστώς των αποσπασµένων
υπαλλήλων έρχεται από µία άλλη εποχή. Δηµιουργεί συνέχεια
προβλήµατα στη διοίκηση και στους υπαλλήλους, οι οποίοι πολλές φορές για αρκετά χρόνια φεύγουν από την υπηρεσιακή τους
καριέρα. Έχουµε ζητήµατα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να λύσουµε.
Κύριε Δρίτσα, η λύση –και σας την απευθύνω και ως δική µου
προσωπική πρόταση και προς τον ΣΥΡΙΖΑ- είναι σαφής: Τέρµα
οι αποσπασµένοι υπάλληλοι. Μόνο µετακλητοί. Τρεις, τέσσερις,
όσους αποφασίσει η Βουλή, επιτέλους! Είναι εσωτερικό ζήτηµα,
το οποίο αφορά τη Βουλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Συµφωνούµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Να τελειώσουµε
µε αυτό το πρόβληµα των αποσπασµένων υπαλλήλων, τους οποίους αξιοποιούµε ωσάν να περισσεύουν. Μα φτιάξαµε καινούργιους οργανισµούς, φτιάξαµε καινούργια οργανογράµµατα.
Θεωρούµε ότι δεν περισσεύουν υπάλληλοι. Γιατί, λοιπόν, επανερχόµαστε σε αυτήν τη λογική του αποσπασµένου υπαλλήλου,
στον οποίο κάνουµε µία χάρη, µία διευθέτηση στη χειρότερη περίπτωση ή στην καλύτερη πραγµατικά τον αξιοποιούµε, για να
µας βοηθήσει στα βουλευτικά µας καθήκοντα;
Η πρόταση του Υπουργείου, λοιπόν, είναι σαφής. Τελειώνουµε
µε τους αποσπασµένους υπαλλήλους, κύριε Πρόεδρε, γιατί η
πρόταση είναι συνολικά προς τη Βουλή. Αποφασίζει η Βουλή πόσους µετακλητούς υπαλλήλους πρέπει να έχει ο κάθε Βουλευτής. Έχει δύο αυτή τη στιγµή. Μπορεί να έχει τρεις-τέσσερις,
όσους τελικά αποφασίσει το Σώµα, έτσι ώστε να µπορέσουµε
επιτέλους να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρακτικό ζήτηµα.
Παρακαλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να λάβουν σοβαρά
υπ’ όψιν αυτήν την πρόταση, συµπεριλαµβανοµένου και του Προεδρείου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση θέλω
να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επειδή ξέρω ότι θα
τηρήσετε αυτό που λέτε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Προηγουµένως µου στερήσατε τον
λόγο, αλλά αφού δώσατε τον λόγο στον Υπουργό, το κατάλαβα
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν θα τα λέτε αυτά
όταν προεδρεύω εγώ, κύριε Δρίτσα. Είναι τουλάχιστον άδικο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μου τον στερήσατε αυθαίρετα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι άδικο, γιατί ξέρετε ότι και τον χρόνο παρακολουθώ και ξέρω πόσο µίλησε ο καθένας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τελειώσαµε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ας µην το συνεχίσουµε. Εγώ ζήτησα
τώρα τον λόγο για µία διευκρίνιση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αν ανοίξει ο κατάλογος ξανά, τι θα
γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Δρίτσα,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Υπουργέ, η αιτιολογική έκθεση
γι’ αυτήν την τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε µόλις τώρα
για τους υπαλλήλους στις παραµεθόριες περιοχές που είναι αποσπασµένοι σε γραφεία Βουλευτών, αναφέρει ότι η δεκαετής υποχρέωση παραµονής σε συγκεκριµένη υπηρεσία και η σχετική
απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσιακής µεταβολής για υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραµεθόριο, περιορίζει σηµαντικά
και καθιστά εξαιρετικά προβληµατική την επιλογή στελεχών για
τα πολιτικά γραφεία Βουλευτών των περιοχών αυτών. Το πνεύµα,
δηλαδή, της αιτιολογικής έκθεσης είναι για να διευκολύνει να πηγαίνουν τέτοιου είδους υπάλληλοι που υπηρετούν στα πολιτικά
γραφεία.
Άρα το «δεν προσµετράται» δεν µπορεί να ερµηνεύεται έτσι
όπως µας το είπατε τώρα. Ερµηνεύεται ότι δεν έχει άλλο υποχρέωση ο υπάλληλος να συνεχίσει τη δεκαετή παραµονή του
στην παραµεθόριο περιοχή. Αυτό λέει η αιτιολογική έκθεση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Όχι. Είναι σαφής
η διάταξη. Να το αποσαφηνίσουµε: «Σε αυτήν την περίπτωση ο
χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσµετράται στο
συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραµονής στην παραµεθόριο».
Το λέω πολύ απλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έτσι όπως το λέει, νοµίζω ότι είναι σαφές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Αν κάποιος πάει
για δύο χρόνια, θα σταµατήσει στα έξι χρόνια, θα παγώσει ο χρόνος στην εξαετία και θα έχει υποχρέωση για τέσσερα χρόνια…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συµφωνεί και ο κ. Μητρόπουλος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είστε παλαιά, έµπειρη
και ξέρετε ότι δεν έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ζητώ τον λόγο και δεν µου τον δίνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι δεν έχετε
τον λόγο. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σας τον δώσω. Προς Θεού!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση
της διαφάνειας, ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 18
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έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό, ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1918 και ειδικό 111, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1918 και ειδικό 111 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1919 και ειδικό 112, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1919 και ειδικό 112 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1920 και ειδικό 113 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1920 και ειδικό 113 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1922 και ειδικό 115, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1922 και ειδικό 115 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, οµοφώνως και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1931 και ειδικό 117, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1931 και ειδικό 117 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1932 και ειδικό 118, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1932 και ειδικό 118 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1933 και ειδικό 119, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1933 και ειδικό 119 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1934 και ειδικό 120, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1934 και ειδικό 120 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1936 και ειδικό 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1936 και ειδικό 122 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1937 και ειδικό 123 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1937 και ειδικό 123 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1946 και ειδικό 132, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1946 και ειδικό 132 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδια άρθρα.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1951 και ειδικό 135 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1951 και ειδικό 135 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1941 και ειδικό 127 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εγώ δεν την ψηφίζω, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1941 και 127 έγινε δεκτή, ως έχει, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1942 και ειδικό 128 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1942 και ειδικό 128 έγινε δεκτή, ως έχει,
οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1872 και ειδικό 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1872 και ειδικό 98 έγινε δεκτή, ως έχει, κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1938 και ειδικό 124 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1938 και ειδικό 124 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1940 και ειδικό 126 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1940 και ειδικό 126 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1944 και ειδικό 130 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1944 και ειδικό 130 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1945 και ειδικό 131 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1945 και αριθµό 131 έγινε δεκτή, ως έχει,
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων
του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του
δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α’ 57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείµενο ρύθµισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του
παρόντος νόµου είναι η καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δηµό-
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σιου τοµέα, σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 4, ο καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την
υλοποίησή της και η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2003/98/ΕΚ σχετικά µε την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα». Οι κείµενες διατάξεις για την πρόσβαση στα
διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις
των φορέων του δηµοσίου τοµέα, εξακολουθούν να ισχύουν, µε
την επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του νόµου.»
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα του δηµοσίου
τοµέα διατίθενται από τη στιγµή της ανάρτησης, δηµοσίευσης ή
αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς, χωρίς να
απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφεροµένου ή πράξη
της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας).
2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα διατίθενται
στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδοµένων ή µέσω προγραµµατιστικών
διεπαφών, σε ανοικτό µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, ο οποίος συµµορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του παρόντος, από σταθερό σηµείο απόθεσης. Αν δεν
είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δηµόσιοι φορείς
επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων µέσω αδειοδότησης ή µέσω της επιβολής
τελών εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων αποκλείεται µόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που
τα κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α’ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόµου δεν
εφαρµόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα:
α ) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εµπίπτει στη δηµόσια αποστολή των οικείων φορέων του δηµόσιου
τοµέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»
2. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.
3448/2006, οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ αντικαθίστανται ως
εξής:
«i) την εθνική ασφάλεια, άµυνα, δηµόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων,
ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο
iii) το εµπορικό, βιοµηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό
ή εταιρικό απόρρητο,
iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από κλοπή,
λεηλασία, βανδαλισµό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002.»
3. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3448/2006 προστίθενται περιπτώσεις γα’ έως γγ’ ως εξής:
«γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόµου συµφέροντος από τους πολίτες ή τις
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επιχειρήσεις,
γβ) σε τµήµατα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδοµένα που
περιέχουν µόνο λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα,
γγ) σε έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται
για λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε
στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους
όµως είναι ασυµβίβαστη βάσει νόµου µε τη νοµοθεσία για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 η περίπτωση ε’
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται καθιερωµένοι
φορείς για τη µεταφορά των αποτελεσµάτων της έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε την εξαίρεση
βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα που ευρίσκονται στην κατοχή
πολιτιστικών ιδρυµάτων, εκτός βιβλιοθηκών, µουσείων και αρχείων.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων γίνεται πάντοτε
µε την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α’50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»
Άρθρο 4
Ορισµοί
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Η αριθµηµένη περίπτωση 1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006
τροποποιείται ως εξής:
«Φορείς του δηµόσιου τοµέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και
περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισµοί δηµόσιου δικαίου και οι
ενώσεις που σχηµατίζονται από µία ή περισσότερες από τις
αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισµούς
δηµόσιου δικαίου.»
2. Η αριθµηµένη περίπτωση 3 του άρθρου 4 του ν. 3448/2006
τροποποιείται ως εξής:
«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τµήµα εγγράφου, πληροφορία ή
δεδοµένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους
φορείς του δηµόσιου τοµέα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, και ιδίως µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι
οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωµοδοτήσεις,
αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το µέσο αποτύπωσης
που χρησιµοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε
ηλεκτρονική µορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού
του νόµου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε
αρχεία (φακέλους) φορέων του δηµόσιου τοµέα και χρησιµοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισµό της διοικητικής
τους δράσης.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3448/2006 προστίθενται αριθµηµένες
περιπτώσεις 5 έως 8 ως εξής:
«5. «Έγγραφο, πληροφορία ή δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο
µορφότυπο», το ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδοµένα
που είναι διαρθρωµένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρµογές λογισµικού να µπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να
εξάγουν συγκεκριµένα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης της
εσωτερικής τους δοµής.
6. «Ανοικτό µορφότυπο», ένα µορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρµα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισµό που να παρεµποδίζει την περαιτέρω χρήση των
πληροφοριών, εγγράφων ή δεδοµένων.
7. «Ανοικτό επίσηµο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή µορφή και το οποίο περιγράφει λεπτοµερώς τις
προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά µε τον τρόπο διασφά-
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λισης της διαλειτουργικότητας του λογισµικού.
8. «Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδοµένα, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α’ του ν. 2472/ 1997.»
Άρθρο 5
Απορριπτικές αποφάσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης
βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β’, ο φορέας του
δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δηµόσιου
τοµέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαµβάνουν
τέτοια αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού
Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόµο και
κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης,
που εκδίδονται κατά την παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση
ακυρώσεως από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον του κατά
τόπον αρµόδιου Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α’268) προστίθεται περίπτωση ιστ’ως εξής:
«ιστ) την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3448/2006
για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 6
Διαθέσιµοι µορφότυποι
(άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.
3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«Διαθέσιµοι Μορφότυποι
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις
πληροφορίες και τα δεδοµένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα µορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό
και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, από σταθερό σηµείο απόθεσης,
µαζί µε τα µεταδεδοµένα τους στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιµα
µέσω υπερσυνδέσµων ή µε άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο
www.data.gov.gr. Τόσο ο µορφότυπος όσο και τα µεταδεδοµένα
πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να συµµορφώνονται µε ανοικτά,
επίσηµα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα δεδοµένων
καθίστανται προσβάσιµα µέσω διασυνδέσεων προγραµµατισµού
εφαρµογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα να εκδίδουν ή να προσαρµόζουν έγγραφα, πληροφορίες
και δεδοµένα ή να διαθέτουν αποσπάσµατα από αυτά σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη
προσπάθεια. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα δεν υποχρεούνται
να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριµένου
τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων αποκλειστικά για
το σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, προηγείται δηµόσια ανακοίνωση πριν
από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.»

Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω
χρήση εγγράφων
(άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’ εξαίρεση,
επιβάλλουν αιτιολογηµένα όρους µέσω αδειοδότησης, ή µε άλλους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν µπορεί να οδηγούν σε περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων προβλέπονται
άδειες, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο
είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης
χωρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς και οι οποίες στηρίζονται σε µορφότυπους ανοικτών δεδοµένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρµόζονται,
προκειµένου να αντιµετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους
λιγότερους δυνατούς περιορισµούς στην περαιτέρω χρήση σύµφωνα µε την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας.»
Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 8 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, τα εν λόγω τέλη περιορίζονται
στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα:
α) στους φορείς του δηµόσιου τοµέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους µέρους του
κόστους εκτέλεσης της δηµόσιας αποστολής τους·
β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα για
τα οποία ο οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα παράγει έσοδα
για την κάλυψη ενός ουσιώδους µέρους του κόστους συλλογής,
παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις·
γ) σε βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α’ και β’, οι φορείς του οικείου δηµόσιου τοµέα υπολογίζουν
τα συνολικά τέλη σύµφωνα µε αντικειµενικά, διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από
την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της εκάστοτε λογιστικής
περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας
εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε
βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης
λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που
εφαρµόζονται στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
4. Όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο γ’ επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα
από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, ανα-
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παραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος
που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται
στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 9
Διαφάνεια
(άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 9 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Διαφάνεια
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
ή δεδοµένων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµοσίου τοµέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των
τελών αυτών, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η βάση υπολογισµού τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, καθορίζονται
εκ των προτέρων και δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
3. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αιτούντες
έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα για περαιτέρω χρήση, να
ενηµερώνονται σχετικά µε τις διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα µέσα που µπορούν να ασκήσουν.»
Άρθρο 10
Πρακτικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 10 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Πρακτικές Ρυθµίσεις
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του
Δηµοσίου» το οποίο είναι διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου» αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων του Δηµοσίου που είναι διαθέσιµα σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, ταξινοµηµένα σε «Διαρθρωµένα Σύνολα Δεδοµένων» (datasets) ή σύνδεσµοι προς τους δικτυακούς
τόπους των φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που
τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα δεν είναι διαθέσιµα
σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδοµένα µε όρους ή άδειες, σύµφωνα µε τα άρθρα 7
έως 9 του παρόντος, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που υπάγεται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων
που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό
ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούµενης
παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και
µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν µε επιβολή
όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως
9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορισµούς που τίθενται στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται
για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του «Προγράµµατος Διαύγεια» κατά το ν.
3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και στην
ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικαιροποιούν τα σύνολα
εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων που έχουν στην κατοχή
τους αµελλητί, µόλις επέλθει ορισµένη µεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαµβάνεται τουλάχιστον ετησίως µε επικαιροποιηµένα στοιχεία.
5. Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από
τους δηµόσιους φορείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, την
τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής
διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα, καθώς και την επικοινωνία µε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης αρµόδιες είναι οι οµάδες διοίκησης έργου του «Προγράµµατος Διαύγεια», οι οποίες
συγκροτήθηκαν δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
3861/2010 (Α’ 112). Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν να
ενισχύσουν τις οµάδες του προηγούµενου εδαφίου µε επιπλέον
προσωπικό, ειδικά για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 11
Αποκλειστικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/ 2006 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρµογή στην ψηφιοποίηση
των πολιτιστικών πόρων.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωµα αφορά
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συµβάσεις. Εφόσον η περίοδος
αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού
δικαιώµατος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος
και, τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.
Οι συµφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωµάτων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994
(Α’191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώµατος αναφεροµένου στο
πρώτο εδάφιο, σχετικά µε την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων,
παρέχεται στον οικείο φορέα του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον
ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιηµένων πολιτιστικών πόρων
ως µέρος της εν λόγω συµφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται
για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.»
3. Στο άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές
συµφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17 Ιουλίου 2013 και οι
οποίες δεν εµπίπτουν σε εξαίρεση σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 2Α, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύµβασης ή,
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.»
Άρθρο 12
Μετά το άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθενται άρθρα 12Α
έως 12Γ ως εξής:
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«Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισµός αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισµός για την αξιοποίηση των
ανοικτών δεδοµένων που διαθέτουν οι φορείς της παραγράφου
1 του άρθρου 4. Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη εφαρµογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων,
τη βελτίωση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα, την ενίσχυση
της δηµόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και της επιχειρηµατικότητας. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά και
νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και οι
όροι του διαγωνισµού, η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής µε επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία σε συναφές αντικείµενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση
χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισµού, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών µπορούν να καθορίζονται χρηµατικά έπαθλα για
τους νικητές του διαγωνισµού.
Άρθρο 12Β
Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δηµόσιους φορείς
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές, καινοτόµες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες και οι
όροι του διαγωνισµού, η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής µε εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση σε συναφές αντικείµενο, ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση
των ανοικτών δεδοµένων
1. Εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων από τους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 4. Πριν την υποβολή της κατά το
προηγούµενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση
για διάστηµα δεκαπέντε τουλάχιστον ηµερών.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών Θεσµών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.»
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Το άρθρο 13 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, καθώς και ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήµατα για την εφαρµογή της αρχής της
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφο-

ριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα άρθρα
1 έως 11 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση µπορεί να
εξειδικεύονται τα κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια και λοιπές προτυποποιηµένες άδειες
προς διευκόλυνση των δηµόσιων φορέων. Με όµοια απόφαση
ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα µέσα και οι προδιαγραφές
για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και
του Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
2. Ο καθορισµός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
καθώς και το ύψος των επιβαλλόµενων τελών ορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµοδίου οργάνου διοίκησης
του νοµικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις
του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αλλά
δεν έχουν συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρµόδια
Διοικητικά Εφετεία µε πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.
2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή
των δηµοσίων φορέων κατά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.
3448/2006, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 10, γίνεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3448/2006,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3)
µηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούµενη παράγραφο.
4. Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε δώδεκα (12) και έξι (6) µήνες αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε
πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να µεταβάλλονται οι προθεσµίες των
παραγράφων 2, 3 και 4.
6. Εφόσον η προθεσµία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει
άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου η ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων, από τους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006 υποβάλλεται µέχρι τις 29.2.2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α
ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Δηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµών
1. Το Δηµόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα
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Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραµµα
Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα
προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
2. Η δηµοσίευση γίνεται αµελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι
εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί
να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Β
ως εξής:
«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες
επιχορηγούµενων φορέων
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί µη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995, µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα
του προγράµµατος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών
όπου αναφέρονται τα νόµιµα παραστατικά που αφορούν στο
ποσό της επιχορήγησης, µε ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και
του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειµένου και του
ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δηµοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισµό των υπόχρεων
φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση από φορείς του προηγουµένου εδαφίου. Με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα του «Προγράµµατος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και
τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 17
Εισαγωγικός Διαγωνισµός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Το άρθρο 17 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος εισαγωγικός διαγωνισµός.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδε-ται ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δηµο- σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός
των εισακτέων στην Ε- θνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τους
διακόσιους (200), όπως και ο αριθµός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων. Οι
θέσεις αυτές ανακοινώνονται µε την προκήρυξη του διαγωνισµού
µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
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θρου 24 του π.δ. 57/2007.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε φορά η
θέση των υπηρεσιών του Δηµοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε
απόφοιτος διορίζεται σύµφωνα µε τη δήλωση προτίµησής του,
τηρουµένης της σειράς κατάταξης µε βάση τον τελικό βαθµό
αποφοίτησής του.
2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), που συγκροτείται από:
α) Δύο λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
βαθµού τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, έναν εκπρόσωπο του
Συνήγορου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ και επτά (7)
ειδικούς επιστήµονες µε υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα
οποία καθορίζονται µε την προβλεπόµενη διαδικασία στην παράγραφο 12 του επόµενου άρθρου και δύο (2) ειδικούς εισηγητές
επί θεµάτων διαδικασίας, µόνιµους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως µέλη. Όλα τα µέλη ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
β) Ως γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ)
ορίζονται δύο µόνιµοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθµοι αναπληρωτές τους.
γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου του Πολίτη
και της ΑΔΕΔΥ και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το
αρµόδιο όργανο, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι ειδικοί επιστήµονες, οι γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι
υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συµµετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από
γνωµοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το
ΑΣΕΠ και από τον Συνήγορο του Πολίτη και την ΑΔΕΔΥ µέσα σε
εύλογο χρονικό διάστηµα που τάσσει µε το ερώτηµά του ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της σύνθεσης της
Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της.
3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) µέλη της.
4. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη, µε την οποία έχει
συνταχθεί ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον
ορισµό επιτηρητών από δηµοσίους υπαλλήλους. Ειδικά, για τις
εξεταζόµενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις επίκαιρων θεµάτων» και «Δεξιότητες χρήσης ξένης γλώσσας» ως
βαθµολογητές είναι δυνατόν να οριστούν στελέχη της δηµόσιας
διοίκησης µε επαρκή εµπειρία.
6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει την προκήρυξη
του διαγωνισµού, κρίνει και αποφασίζει για τις περιπτώσεις αποκλεισµού των υποψηφίων για οποιονδήποτε λόγο, παρακολουθεί
την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των βαθµολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και
συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, καθώς και των εισερχοµένων
στη Σχολή µε βάση τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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7. Τα θέµατα του διαγωνισµού επιλέγονται από Ειδική Επιτροπή Θεµάτων (ΕΕΘ), τα µέλη της οποίας ορίζονται από την
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Γραµµατέας της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ένας εκ των δύο γραµµατέων της.
8. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στα µέλη της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων
(ΕΕΘ), στους γραµµατείς των δύο επιτροπών, στους επιτηρητές
και στους βαθµολογητές, καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών.
9. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει τη διενέργεια
εισαγωγικού διαγωνισµού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µε πράξη της. Η
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και περίληψη αυτής δηµοσιεύεται δύο φορές σε εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η πρώτη δηµοσίευση της περίληψης της
προκήρυξης πραγµατοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την έναρξη του διαγωνισµού. Η περίληψη της προκήρυξης, µεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωµα συµµετοχής
στο διαγωνισµό, τον αριθµό των εισακτέων, την κατανοµή τους
στα τµήµατα, τα µαθήµατα και το ακριβές πρόγραµµα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται
η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Υπουργείο
Διοικητικής
Μεταρρύθµισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Ανακοίνωση υπό µορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της
προκήρυξης αποστέλλεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Παράλειψη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής
Δελτίου Τύπου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν επηρεάζει την
εγκυρότητα της διαδικασίας.
10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό έχουν
οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου
της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της
περίληψης προκήρυξης. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συµµετοχή στον επερχόµενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισµό, απαιτείται άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τµήµα, δύναται
να καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη.
Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε
το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τη συµµετοχή στον
επερχόµενο 24ο (ΚΔ) διαγωνισµό, απαιτείται άριστη γνώση της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ.
50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο
αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τµήµα, δύναται να
καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή
στο τµήµα ΟΕΥ της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωµα συµµετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστηµίου µε άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
καθώς και µία εκ των γαλλικής ή γερµανικής σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)
ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) δεν µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισµό
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
11. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ισχύει και
για το διαγωνισµό που διενεργεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την
αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και στη συνέχεια ταχυδροµεί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επί αποδείξει στο Τµήµα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση
συµµετοχής στο διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης
της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ιδιώτες θα δηλώνουν: α) τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β) την ηµεροµηνία
γέννησής τους, γ) την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης
αγγλικής γλώσσας και της τυχόν οριζόµενης µε την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001,
όπως ισχύει, δ) τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων και την έλλειψη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµόσια θέση, και ε) για
του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή από αυτές, το Δήµο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθµό
Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης δ’ και επιπλέον θα δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.»
Άρθρο 18
Μαθήµατα Εισαγωγικού Διαγωνισµού
και διαδικαστικά θέµατα
Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε
ένα στάδιο και περιλαµβάνει µόνο υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων σε πέντε (5) ενότητες.
2. Οι πέντε (5) ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων είναι:
α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
β. «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική»
γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες»
δ. «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων»
ε. «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας».
3. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» «Γνώσεις
Επίκαιρων Θεµάτων», «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» είναι
αντίστοιχη µε την εξέταση που διενεργείται στους εισαγωγικούς
διαγωνισµούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείµενο της εξέτασης είναι ένα γενικό
πλαίσιο θεµατολογίας που καλύπτει:
α) Βασικές γνώσεις σχετικές µε τη νεότερη και τη σύγχρονη
οικονοµική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις
και τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς, τους θεσµούς, τα
όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισµό, όπως εκφράζεται
µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα και τα θέµατα που απασχολούν την επικαιρότητα.
β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και
η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και
η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα
και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες,
προκειµένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης.
4. Για τις εξεταζόµενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία
του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» η Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,
τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήµονες,
από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και οι λοιποί µέλη του διδακτικού
προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Για τις εξεταζόµενες ενότητες «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» η Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) αποτελείται
από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήµονες, εκ
των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον είναι µέλη της Κεντρικής Επι-
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τροπής Εξετάσεων. Για την εξεταζόµενη ενότητα «Δεξιότητες
Χρήσης Ξένης Γλώσσας» και κατά την περίπτωση κατά την οποία
µε την οικεία προκήρυξη προβλέπεται τυχόν δεύτερη ξένη
γλώσσα, ο αριθµός των πέντε ειδικών επιστηµόνων προσαυξάνεται ανάλογα µε τον αριθµό των γλωσσών που θα προβλέπονται
ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
5. Η εξέταση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» διεξάγεται µε τη µορφή σύντοµων ερωτήσεων και οι
απαντήσεις σηµειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών.
6. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στα
γραπτά δοκίµια, συµπεριλαµβανοµένης των ενοτήτων «Γνώσεις
και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες
Χρήσης Ξένης Γλώσσας» καλύπτονται µε σκούρο αδιαφανές
χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή.
7. Η βαθµολόγηση κάθε γραπτού δοκιµίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική –
Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» γίνεται από δυο (2)
βαθµολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), µε την εξαίρεση της βαθµολόγησης
των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας» η οποία γίνεται
από έναν βαθµολογητή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων. Ο µέσος όρος των δύο βαθµολογητών αξιολογεί την
επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η διαφορά των
δυο βαθµών δεν είναι παραπάνω από 8 µονάδες. Σε περίπτωση
που υπάρχει διαφορά βαθµών µεγαλύτερη των 8 µονάδων, η
βαθµολόγηση γίνεται από τρίτο βαθµολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθµολογείται από τρίτο βαθµολογητή, τελικός βαθµός είναι ο
µέσος όρος του βαθµού του τρίτου βαθµολογητή και του πλησιέστερου βαθµού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους δύο
βαθµολογητές. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο βαθµός του
τρίτου βαθµολογητή είναι ο µέσος όρος των δύο προηγούµενων,
αυτός αποτελεί και το βαθµό του υποψηφίου.
8. Η βαθµολόγηση των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες»,
«Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης
Γλώσσας» γίνεται από έναν βαθµολογητή, που ορίζεται από την
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, µε βάση τις προκαθορισµένες
από την Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) ορθές απαντήσεις.
Ο βαθµός που προκύπτει αποτελεί τη βαθµολογία της γραπτής
αυτής δοκιµασίας.
9. Η κλίµακα της βαθµολογίας ορίζεται από µηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση είκοσι πέντε (25)
σε οποιεσδήποτε από τις πέντε εξεταζόµενες ενότητες απορρίπτεται. Στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του υποψηφίου, η
επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του
Κράτους» και «Μικροοικονοµική - Μακροοικονοµική και Δηµόσια
Οικονοµική» συµµετέχει µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) στην καθεµία. Στην τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» µε τριάντα τοις εκατό (30%). Στην τέταρτη ενότητα «Γνώσεις
Επίκαιρων Θεµάτων» µε δέκα τοις εκατό (10%). Στην πέµπτη ενότητα «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης γλώσσας» µε δέκα τοις εκατό
(10%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας καθεµίας από τις εξεταζόµενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2) ώρες, εξαιρουµένης της
διάρκειας εξέτασης των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες»,
«Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης
Γλώσσας», οι οποίες εξετάζονται συγχρόνως, µε οριζόµενη διάρκεια τρεις (3) ώρες.
10. Με βάση τον τελικό βαθµό που έλαβε κάθε υποψήφιος και
µε φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων.
11. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς.
12. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
εξέτασης των εξεταζόµενων ενοτήτων, ο τρόπος βαθµολόγησης
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των γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων και η ενδεχόµενη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων ειδικά για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού,
τα κριτήρια καθορισµού των υποψηφίων µε δικαίωµα συµµετοχής, ο τρόπος επιλογής θεµάτων του διαγωνισµού, ο τρόπος µετάδοσης θεµάτων, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος διαπίστωσης
της αδυναµίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και διεξαγωγής
της προφορικής τους εξέτασης, η όλη διαδικασία του διαγωνισµού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 19
Λοιπές ρυθµίσεις Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
1. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007
(Α’ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πέντε (5) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονοµικής
διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου µάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι
απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».
2. Η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007
(Α’59) καταργείται.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο, µόνιµο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή
του.»
4. Η περίπτωση η’ του άρθρου 6 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Εγκρίνει κάθε µετακίνηση που πραγµατοποιείται για τους
σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων των µετακινήσεων του προσωπικού και των
µελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να αναθέτει, µε απόφασή του,
σε ελληνικούς και ξένους ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους προγράµµατα της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να
εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του µονάδων µε αυτούς για
την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραµµάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, συνεδρίων
και ανταλλαγών επιστηµονικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού.»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου του 14 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα που διεξάγει.»
7. Μέχρι το διορισµό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του το υφιστάµενο Δ.Σ..
8. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α’ 59),
όπως ισχύουν, και στην κείµενη εν γένει νοµοθεσία, αναφέρεται
«Γενικός Γραµµατέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», εφεξής νοείται « Πρόεδρος
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων
έκτακτου προσωπικού
Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκ-
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δοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήµατος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 21
Άρση του καθεστώτος διαθεσιµότητας
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1β’ της υποπαραγράφου
Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το καθεστώς διαθεσιµότητας αίρεται µε την ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο στο νέο φορέα, ύστερα από την έκδοση
της πράξης µετάταξης ή µεταφοράς. Ο φορέας προέλευσης
υποχρεούται να καταβάλει στον υπάλληλο το 75% των αποδοχών
του, έως την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων στη νέα Υπηρεσία.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και
στους υπαλλήλους που εντάχθηκαν στο καθεστώς διαθεσιµότητας - κινητικότητας δυνάµει της υποπαραγράφου Ζ4 της παρ. Ζ
του ν. 4093/2012, όπως ισχύει.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4172/2013
1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’167), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή
και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Κατά την αληθή και ορθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος, η οποία απορρέει από το σκοπό της
θέσπισής της, ο αριθµός των ως άνω καταργούµενων θέσεων,
παραµένει αµετάβλητος.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος επανέρχεται στην
Υπηρεσία του λόγω εξαίρεσης από το καθεστώς διαθεσιµότητας,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. Δ’ του άρθρου 90 του
παρόντος, καθώς και του άρθρου 41 του ν. 4250/2014, όπως
ισχύουν, τη θέση του στο καθεστώς της διαθεσιµότητας καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος υπάλληλος στους βαθµολογικούς
πίνακες κατάταξης υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιµότητας
κατά κατηγορία και κλάδο.»
3. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 91 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167)
και συµπληρωθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
(Α’ 174) και το άρθρο 12 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), και αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4238/2014 (Α’ 38),
αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
«Ο αρµόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής
γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από
τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων
στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011
(Α’ 226).
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το
τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωµοδοτεί για τον αριθµό και τα απαιτούµενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα
µετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας.
Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του τριµελούς συµβουλίου, τις

ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα
προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οικεία περιγράµµατα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους
ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και
υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της εντός της οποίας
οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση µετάταξης/µεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά προτίµησης
των φορέων στους οποίους επιθυµούν να µεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίµησης των φορέων υποδοχής είναι δεσµευτική
για τον υπάλληλο.
Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων η αρµόδια
Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα προέλευσης
προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των
υπαλλήλων µετά από έλεγχο της νοµιµότητας πρόσληψης και
της εγκυρότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό µητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των
οποίων η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω πιστοποιητικά και
στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως µη νόµιµα, στερούνται του δικαιώµατος µετάταξης ή µεταφοράς. Η
ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιµέρους κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωµία των υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εµπειρία, την
υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού
µητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον
τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου
90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού
του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για
διαδικασία που εποπτεύει το
ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός της ως άνω πενθήµερης προθεσµίας η
Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδροµής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ µε τη χρήση ειδικής πληροφοριακής εφαρµογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν
το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ
προβαίνει στον υπολογισµό της αναλυτικής και συνολικής βαθµολογίας των συµµετεχόντων (µοριοδότηση) και κατ’ αναλογική
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’28)
καταρτίζει: α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά
φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά
φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαµβάνονται υπόψη
οι πίνακες συνδροµής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις
Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης, η µοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις
προτίµησης των υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από
αρµόδιο τµήµα του ΑΣΕΠ, το οποίο διενεργεί και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των διατιθεµένων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης
υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία,
κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων
ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους
οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαµβάνονται στην οικεία ανακοίνωση.
Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι,
για τους οποίους δεν εφαρµόστηκε η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον
έχουν τρία τέκνα που συνοικούν µε αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως
ισχύει, µετατάσσονται ή µεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με
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απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας
µεταξύ των υπαλλήλων λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς µετάταξη/µεταφορά
υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη µοριοδότηση των κριτηρίων
επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώµενο µε τα ως άνω ζήτηµα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή
να διαφοροποιείται η µοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε
κάθε περίπτωση, η µοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
µέγιστης συνολικής βαθµολογίας που αντιστοιχεί στα γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Ενστάσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, οι
οποίες έχουν υποβληθεί και δεν έχουν εξετασθεί από τα αρµόδια
Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια, εξετάζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
5. Το εδάφιο που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 91 µε
το άρθρο 48 του ν. 4262/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε τις
διατάξεις του ν. 4172/2013 και συµµετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
µετάταξης/µεταφοράς τους σε περισσότερες από µία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς
υποδοχής, µε τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και
αναρτώνται από το ΑΣΕΠ, για κάθε Ανακοίνωση, µετά την
άσκηση των αιτήσεων θεραπείας κατά των τελικών πινάκων, τα
οριστικά αποτελέσµατα κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων για
µετάταξη/µεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωµάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώµατος
µετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»
6. Η υποπαράγραφος α’ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν.
4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Αιτήσεις θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης
υπαλλήλων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα που κατάρτισε τους πίνακες
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.»

3. Ο υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού διασφαλίζει:
α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς
και την επικαιροποίηση αυτών σχετικά µε το Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου και άλλα θέµατα του προσωπικού,
β) την έγκαιρη διαβίβαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των στοιχείων προσωπικού,
γ) την πιστή τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία για την
άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 31 του ν. 4304/2014, αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 4304/2014.

Άρθρο 23
Δηµιουργία δικτύου Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναµικού

Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3γ του
άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει, καθώς και η θέση που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3320/2005
καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε σχετική µε τις θέσεις
αυτές διάταξη.

1. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρµόδια
για τα θέµατα προσωπικού κάθε Υπουργείου ή ο προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Διοικητικού ή της Διεύθυνσης Προσωπικού στις
περιπτώσεις που δεν υφίσταται αυτοτελής Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ορίζεται υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του φορέα, καθώς και των
αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό.
2. Για το προσωπικό των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού υπεύθυνος για τη συλλογή των στοιχείων
που προβλέπονται στην επόµενη παράγραφο ορίζεται ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που
είναι αρµόδια για τα θέµατα προσωπικού των φορέων αυτών.

Άρθρο 24
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
στους υπαλλήλους των ΚΕΠ
1. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι οποίοι υπηρετούν
στα ΚΕΠ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να
αναγνωρίσουν για τη βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη
τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε στα ΚΕΠ µε σύµβαση µίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συµβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε µε τα τυπικά
προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο
της ένταξης, β) η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των ΚΕΠ, γ) η απασχόληση παρείχετο στο
χώρο των ΚΕΠ και υπό την άµεση εποπτεία των προϊσταµένων
αυτών. Για τη συνδροµή των περιπτώσεων β’ και γ’ απαιτούνται
υπηρεσιακά έγγραφα της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας.
2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά την προηγούµενη παράγραφο προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο
βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της
απόφασης του καθ’ ύλην αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου και
λαµβάνεται υπόψη για την εξέλιξή του στα µισθολογικά κλιµάκια
του βαθµού αυτού.
3. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία που δύναται να αναγνωριστεί στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ κατ’εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 6 του ν. 4024/2011 και της παραγράφου 1 του παρόντος,
δεν µπορεί να ξεπερνά συνολικά τα επτά (7) έτη κατ’ανώτατο
όριο.
Άρθρο 25
Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης

Άρθρο 26
Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω
ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά αναγκαία την άµεση πα-
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ρουσία του.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόµενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51
του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου,
όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών
ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί
µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
Διάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε
πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω
ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά αναγκαία την άµεση παρουσία του.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόµενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51
του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου,
όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών
ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί
µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
Διάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε
πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
Άρθρο 27
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά µία (1) ώρα την
ηµέρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988
(Α’ 84), προκειµένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά µε
πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω ή σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.»
Άρθρο 28
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος
20, η οποία έχει ως εξής:
«20. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που
έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του
κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
2. Στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος
19, η οποία έχει ως εξής:
«19. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που
έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του
κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»

3. Στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 9,
η οποία έχει ως εξής:
«9. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που
έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του
κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
4. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή προσλήψεως µονίµου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε θητεία που ανανεώνεται ή µε σχέση
έµµισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαµβάνεται µε διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994
διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και
που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη
βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.
5. Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται κατά την
ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα διάταξη µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου ή καταγγελία σύµβασης εργασίας
από απασχολούµενο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε θητεία που ανανεώνεται ή µε σχέση έµµισθης
εντολής σε φορέα του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο
14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί
µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών
και λαµβανοµένων υπόψη για το διορισµό, πρόσληψη ή εν γένει
υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό,
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο για τη λύση της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης.
Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης της
υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας από τον απασχολούµενο, από την 9η Ιουλίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η
ύπαρξη µη γνήσιου τίτλου σπουδών, η πράξη διορισµού ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρµόδιο για το διορισµό ή πρόσληψη
όργανο διοίκησης.
6. Μετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλου που απασχολείται κατά
την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα διάταξη µε
σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
µε θητεία που ανανεώνεται ή µε σχέση έµµισθης εντολής σε
θέση κλάδου ή ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας στον ίδιο ή διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, όπως έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο 14 του ν. 2190/1994,
όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε το άρθρο 1 του
ν. 3812/2009, δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαµβανοµένων υπόψη για το διορισµό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο για τη µετάταξη ή µεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης πριν την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει ή πριν τη γνωµοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν
ισχύει στην περίπτωση µετατάξεων που γίνονται αυτοδικαίως,
χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου, ενδεικτικώς για λόγους συµµόρφωσης σε διάταξη νόµου ή κανονιστικής απόφασης ή µεταβολής στο φορέα, από τον οποίο προέρχεται ο µετατασσόµενος
υπάλληλος ή η µεταφερόµενη θέση. Στην περίπτωση αυτή ο
έλεγχος πραγµατοποιείται αµελλητί και πάντως ολοκληρώνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της µετάταξης ή µεταφοράς.
7. Οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήµατα
ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα, οφείλουν να πραγµατοποιούν
τον έλεγχο αµελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο
φορέα που έχει υποβάλει το αίτηµα το αργότερο εντός πέντε (5)
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εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του.
8. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας όλων
των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού µητρώου αφορά το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως
της εργασιακής σχέσης, µε την οποία υπηρετούν, στις δηµόσιες
υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, και τις
επιχειρήσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν.
2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε το
άρθρο 1 του ν. 3812/2009.
Άρθρο 29
Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώµατος
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται η περίπτωση λδ’ ως
εξής:
«λδ) η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση
στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευµένου ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.»
2. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α’, γ’,
δ’, ε’, θ’, ι’, ιδ’, ιη’, κγ’, κδ’, κζ’, κθ’, λγ’ και λδ’ του άρθρου 107 ή
αντίστοιχα παραπτώµατα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την
αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώµατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 2683/1999) µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ’ του επόµενου άρθρου.»
3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες
διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’143).
4. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 30 του ν. 4304/2014 αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 4304/2014.
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 4178/2013
Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.
4178/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον η σύµπραξη του τελευταίου απαιτείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, εκδίδεται
και για εκείνες τις οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος, οι
οποίες προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων της παραγράφου 1 για την άσκηση όµοιων ή παρεµφερών,
υποστηρικτικών για τη λειτουργία του φορέα, αρµοδιοτήτων,
όπου ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι αρµοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, διαχείρισης οικονοµικών και δηµοσιονοµικών θεµάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
εσωτερικού ελέγχου, κρατικών ενισχύσεων, κοινοβουλευτικού
ελέγχου, νοµοθετικής πρωτοβουλίας, οργάνωσης-απλούστευσης διαδικασιών και ποιότητας και αποδοτικότητας.
Για τον ορισµό των βασικών πτυχίων ή διπλωµάτων, καθώς και
των πρόσθετων προσόντων που τυχόν απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των οργανικών µονάδων που είναι
επιφορτισµένες µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων πολιτικής σχεδιασµού εκτάκτου ανάγκης (ΠΣΕΑ) εκδίδεται κοινή απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.»
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγµάτων
Οργανισµών Υπουργείων
1. Στο π.δ. 104/2014 (Α’ 171) «Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποι-
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ήσεις:
α) Οι περιπτώσεις ιγ’, κγ’, λα’, µ’, µδ’, µστ’, µζ’ και µη’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας µε έδρα το Αργοστόλι
και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
κγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και
Σποράδων.
λα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, ήτοι: Δήµος Θεσσαλονίκης, Δήµος Αµπελοκήπων – Μαινεµένης, Δήµος Καλαµαριάς, Δήµος Κορδελιού –
Ευόσµου, Δήµος Παύλου Μελά, Δήµος Συκεών – Νεαπόλεως,
Δήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.
µ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου µε έδρα την Καβάλα και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου.
µδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη και
χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήµνου.
µστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάµου - Ικαρίας µε έδρα το Βαθύ
και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Σάµου και
Ικαρίας.
µζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων µε έδρα την Αθήνα και
χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες: Άνδρου,
Μήλου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου,
Τήνου.
µη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο και
χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες: Καλύµνου,
Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»
β) Οι περιπτώσεις α’, β’, γ’, στ’, ζ’, η’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων µε έδρα την
Αθήνα και αρµοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες: Ευβοίας, Βοιωτίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας,
Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου.
β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου µε έδρα την Πάτρα
και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Κορινθίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας.
γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας µε έδρα το Βόλο και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας,
Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Ξάνθη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Δράµας, Καβάλας και Θάσου.
ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου
Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λέσβου, Λήµνου, Χίου, Σάµου και Ικαρίας.
η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο και αρµοδιότητα τις Περιφερειακές
Ενότητες: Καλύµνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»
γ) Στο άρθρο 61 στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ: α) αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ
Μηχανικών από εξήντα (60) σε εξήντα δύο (62) και β) καταργείται
ο Κλάδος «ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης θέσεις τρεις (3)». Στην
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ
προστίθεται ο κλάδος «ΥΕ Φυλάκων Κτηρίων µία (1)».
δ) Η περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι
του Κλάδου ΠΕ 6 Καλών Τεχνών. Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών και
στις ειδικότητες Γλυπτών και Ζωγράφων κατατάσσονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Γλυπτών και ΠΕ Ζωγράφων αντιστοίχως.»
ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 2 του
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άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι
των Κλάδων ΤΕ1 Τεχνικών, ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας Πολιτικών
Δοµικών Έργων και Έργων Υποδοµής), ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας
Τοπογραφίας) και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών.»
στ) Η περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Ειδικότητας ΔΕ
Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι
του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, καθώς και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης- Πληροφόρησης. Στον Κλάδο ΔΕ
Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων.»
ζ) Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«θ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικών κατατάσσονται υπάλληλοι
της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ΤΕ Διοικητικού-Οι
κονοµικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψής τους.»
η) Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ι) Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται υπάλληλοι της
ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, αναλόγως του βασικού
προσόντος πρόσληψής τους.»
(θ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 προστίθεται περίπτωση
κδ’ ως ακολούθως:
«κδ) Στην θέση Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας Ειδικής Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού.»
(ι) Η περίπτωση Α’ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α) Μονάδες υπαγόµενες στον Υπουργό
1. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων /ειδικοτήτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Τµήµατα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.
Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού– Οικονοµικού.
2. Ειδική Υπηρεσία Προβολής, Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Σύγχρονης Δηµιουργίας.
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Μονάδες Διαχείρισης και Προστασίας Πνευµατικών και Λοιπών
Δικαιωµάτων, Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού Δράσεων,
Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας.
Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
3. Αυτοτελή Τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, υπαγόµενα στον Υπουργό
Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.»
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της περίπτωσης Γ’
του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο Τµήµα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ή της Ειδικότητας
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων,
ΔΕ Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.»
2. Στο π.δ. 106/2014 (Α’ 173) «Οργανισµός του Υπουργείου
Υγείας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται.
β) Το «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)»,
το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 2, καθώς και στο άρθρο 22 του προεδρικού διατάγµατος,
µετονοµάζεται σε «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ..»
γ) Σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 22 του προεδρικού
διατάγµατος, καθώς και σε όλες τις διατάξεις όπου αναγράφεται
η ονοµασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Ε.Υ.Υ.)» αυτή αντικαθίσταται από την ονοµασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ.» και όπου αναγράφεται το ακρωνύµιο
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«Σ.Ε.Υ.Υ.» αυτό αντικαθίσταται από το ακρωνύµιο «Σ.ΕΠ.Υ..»
δ) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 που
αφορά στον Τοµέα Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Τοµέας Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.»
ε) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 που
αφορά στις αρµοδιότητες του Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Τοµέας Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας:
αα) Ο έλεγχος της εφαρµογής της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σε θέµατα Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, καθώς
επίσης η εξέταση καταγγελιών για την προστασία από τον καπνό
και το αλκοόλ σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές.
ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίµων.»
στ) Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 22 που
αφορά στο Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται και να καθοριστεί ως ακολούθως:
«γ) Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής
Υγείας.»
ζ) Στο άρθρο 35 «Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων» οι τίτλοι
των κάτωθι οργανικών µονάδων τροποποιούνται, όπου αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, ως ακολούθως:
«
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.

Όλοι οι κλάδοι
ή ειδικότητες
κατηγορίας ΠΕ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ
EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

»

3. Στο π.δ. 107/2014 (Α’ 174) «Οργανισµός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
α) η περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 διαγράφεται.
β) Τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 διαγράφονται.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»
4. Στο π.δ. 109/2014 (Α’ 176) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων» η περίπτωση β’ του άρθρου 29
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διαγράφεται.
5. Στο π.δ. 112/2014 (Α’ 179) «Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«ιβ) Την υποστήριξη των αναγκών µηχανογράφησης των οργανικών µονάδων του Υπουργείου σε θέµατα ανάλυσης, σχεδίασης,
προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης
των σχετικών εφαρµογών.
ιγ) Τη µέριµνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών του αναγκαίου για προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και γενικότερα την ευθύνη για την καλή
λειτουργία του εγκατεστηµένου σε κάθε οργανική µονάδα εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα
νέων τεχνολογιών.
ιδ) Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του
Υπουργείου.
ιε) Το συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συναρµόδιων φορέων για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισµού.
ιστ) Τη συνεργασία µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
για την τήρηση στατιστικών στοιχείων του τουρισµού.»
β) Στην παράγραφο 4 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο δ’ ως εξής:
«δ. Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Κορίνθου.»
γ) Το στοιχείο ε’ της παραγράφου 4 (Τµήµα Ειδικών Μορφών
Τουρισµού) του άρθρου 15 απαλείφεται.
δ) Η υποπερίπτωση γβ’ του στοιχείου γ’ του άρθρου 18 απαλείφεται.
ε) Η υποπερίπτωση βγ’ του στοιχείου β’ του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για τις προβλεπόµενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των νέων κύριων
ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων
δυναµικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων και των Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως επίσης και για τη γνωµοδότηση επί των
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε νέα και υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα τεσσάρων (4) ή πέντε
(5) αστέρων δυναµικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών.»
στ) Από την έναρξη εφαρµογής του π.δ. 112/2014 και µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2014 η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) είναι αρµόδια για την
αδειοδότηση και για τις προβλεπόµενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών των υφιστάµενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναµικότητας άνω των
τριακοσίων (300) κλινών, όπως επίσης και των υφιστάµενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, των οποίων η δυναµικότητα µετατρέπεται αυξανόµενη σε
άνω των τριακοσίων (300) κλινών.»
ζ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης 7 της περίπτωσης Β’ του άρθρου 30 του π.δ. 112/2014 (Α’ 179) προστίθενται οι λέξεις: «ή κλάδου ΠΕ Μηχανικών».
6. Στο π.δ. 113/2014 (Α’ 180) «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι υποπεριπτώσεις γα’, γβ’ και γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, διαγράφονται.
β) Το άρθρο 35 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γενικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Στη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο.»
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γ) Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Β’ της υποπαραγράφου
1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, ΤΕ
Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ
Δηµόσιας Υγιεινής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Εργοθεραπείας και ΤΕ Οπτικού κατατάσσονται
στον κλάδο ΤΕ Υγείας.»
δ) Στην υποπαράγραφο 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52
προστίθεται περίπτωση Δ’ως εξής:
«Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών.»
ε) Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 52
προστίθεται νέα περίπτωση Α’, αναριθµουµένων των περιπτώσεων Α’ και Β’, σε Β’ και Γ’ αντίστοιχα, η οποία έχει ως εξής:
«Α. Ειδικότητες Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού κατατάσσονται
στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»
στ) Η περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«
ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕ όλων των
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κλάδων
1) Διεύθυνση
Προϋπολογισµού και
Δηµοσιονοµικών
Αναφορών
α) Τµήµα Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
και Προϋπολογισµού

ΠΕ όλων των κλάδων

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

β) Τµήµα Εσόδων και
Περιουσίας

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

γ) Τµήµα Δηµοσιονοµικών
Αναλύσεων και Αναφορών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

2) Διεύθυνση Οικονοµικής
Εποπτείας και
Επιθεώρησης Νοµικών
Προσώπων

ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Πολιτικής
και Πρόνοιας

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
-Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

β) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
-Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

γ) Τµήµα Διαχειριστικού και
Κατασταλτικού Ελέγχου
Εποπτευόµενων Φορέων

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

δ) Τµήµα Αναλογιστικών
Μελετών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων

3) Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης και
Υπηρεσιών
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α) Τµήµα Εκτέλεσης
Προϋπολογισµού και
Ελέγχου Δαπανών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

β) Τµήµα Εφαρµογής
Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

γ) Τµήµα Μισθοδοσίας

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

δ) Τµήµα Εκκαθάρισης
των Δαπανών του Π.Δ.Ε.

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

γ) Τµήµα Διοικητικής
Μέριµνας και
Διαχείρισης Υλικού

»
ζ) Οι υποπεριπτώσεις 2.α, 2.β και 2.γ της περίπτωσης ΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:
«
α) Τµήµα Συλλογικών
Ρυθµίσεων

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

β) Τµήµα Συµφιλίωσης

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

γ) Τµήµα Φορτοεκφορτωτών
- Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών

ΠΕ ΔιοικητικούΟικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

»

η) Η υποπερίπτωση 1.στ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«
στ) Τµήµα Γραµµατείας και
ΠΕ Διοικητικού Ενηµέρωσης του Πολίτη Οικονοµικού ή ΤΕ
(ΙΡΙΔΑ)
ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού
»
θ) Οι υποπεριπτώσεις 3.α και 3.γ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:
«
α) Τµήµα Προµηθειών

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ
Μηχανικών ή ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

»

7. Στο π.δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 διαγράφεται.
β) Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται.
γ) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 διαγράφεται.
δ) Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 διαγράφεται.
ε) Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 διαγράφεται.
στ) Τα άρθρα 40 «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», 49 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής των Δράσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Ε.Τ.Α.Κ.)» διαγράφονται.
ζ) Το άρθρο 54 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στον Ενιαίο Διοικητικό Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως
αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο, εκτός από τις Ειδικές Υπηρεσίες, που νοµοθετικά υπάγονται
στις Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
8. Στο π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι υποπεριπτώσεις δδ’ έως ιι’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφονται.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων
και λειτουργιών όλων των φορέων που συµπεριλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό
φορέων. Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει το σχεδιασµό και
συντονισµό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που
άπτονται της οικονοµικής λειτουργίας του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής παρακολούθησης των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές
καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο.»
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του
τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, καθώς και η εκκαθάριση των
αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου.»
δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση
δ’ ως εξής:
«δ. Τις Ειδικές Υπηρεσίες αρµοδιότητάς της, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο. Η εκ
των ανωτέρω Υπηρεσία στην οποία ανατίθεται εκάστοτε η αρµοδιότητα συντονισµού και οριζόντιας υποστήριξης σε θέµατα Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ ασκεί και τις αρµοδιότητες της
Αποκεντρωµένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ν.
4152/2013.»
9. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στα π.δ. 104/2014,
106/2014, 107/2014, 109/2014, 113/2014 και 116/2014 µε το παρόν
άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος των Οργανισµών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις τους.
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Άρθρο 32
Προσαρµογή του ν. 3614/2007 στις αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων
και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφεξής εθνική αρχή συντονισµού, αποτελεί την αρχή που συντονίζει τον προγραµµατισµό και
την εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
καθοδηγεί τις διαχειριστικές αρχές µε στόχο την εξασφάλιση της
αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της διαχείρισης και
της εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων.»
Άρθρο 33
Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων
1. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν
υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευοµένων από αυτό φορέων παραµένουν σε ισχύ.
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση συµµόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση
διορισµού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον κατά το χρόνο διορισµού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές
οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούµενη ανακατανοµή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ.
5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη µε την πράξη διορισµού/πρόσληψης
προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την πρώτη οργανική θέση
που κενώνεται µε ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς
θέσης, κατόπιν προηγούµενης ανακατανοµής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου
και ειδικότητας.
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγχάνουν
εφαρµογής και για το διορισµό των αποφοίτων της ΚΒ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά
θέµατα των προηγούµενων παραγράφων καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών
Υπουργείου Τουρισµού
1. Ακίνητα κυριότητας ΕΟΤ που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Τουρισµού µε τις διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου
ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,
παραχωρούνται κατά χρήση στο Υπουργείο Τουρισµού, για όσο
χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών
αυτών. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, χωρίς αντάλλαγµα, αλλά υπό
τον όρο ότι οι δαπάνες συντήρησης από την συνήθη χρήση των
ακινήτων αυτών θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Τουρισµού.
2. Μέχρι 31.12.2014 οι δαπάνες για εν ισχύει συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών, µισθώσεων και δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΤ,
οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού θα βαρύνουν
τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014 του ΕΟΤ.
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3. Η κινητή περιουσία του ΕΟΤ που αφορούσε στη λειτουργία
των υπηρεσιών του, οι οποίες µε τις διατάξεις του εδαφίου 9 της
υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού, µεταβιβάζεται και αποτελεί περιουσία του Υπουργείου Τουρισµού.
Για το σκοπό αυτόν συστήνονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού, τριµελείς ανά Περιφερειακή
Υπηρεσία Επιτροπές Απογραφής. Η έγκριση της απογραφής και
η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται
σε αυτή, στο Υπουργείο Τουρισµού γίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.
4. Με την έναρξη ισχύος του π.δ. 112/2014:
α) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως
προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του ΕΟΤ και το προσωπικό αυτό µέχρι την λήξη της απόσπασής του θεωρείται αποσπασµένο στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου
Τουρισµού.
β) Παύουν αυτοδικαίως οι αποσάσεις προσωπικού των καταργούµενων υπηρεσιών του ΕΟΤ σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα και οι υπάλληλοι αυτοί παραµένουν στο φορέα
στον οποίο έχουν αποσπασθεί µέχρι την λήξη του χρόνου απόσπασης, αλλά µε την ιδιότητά τους ως υπάλληλο του Υπουργείου
Τουρισµού.
γ) Αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Τουρισµού στον ΕΟΤ σε περίπτωση που είχαν τοποθετηθεί
και υπηρετούσαν σε Περιφερειακή Υπηρεσία (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ.
5. Συµβάσεις µισθώσεων ακινήτων που είχε συνάψει ο ΕΟΤ για
τις στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών του υπηρεσιών συνεχίζονται έως τη λήξη τους από το Υπουργείο Τουρισµού, το
οποίο υπεισέρχεται στις σχετικές συµβάσεις µε την ιδιότητα του
µισθωτή.
Άρθρο 35
Θέµατα Υπουργείου Τουρισµού
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο
και τη διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες κλειδών, των
υφιστάµενων ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό µε την κατάταξη των υφιστάµενων
ξενοδοχείων στις νέες κατηγορίες αστέρων.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία
κατάταξής τους σε κατηγορίες αστέρων, τα βαθµολογούµενα
κριτήρια, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες αστέρων των υφιστάµενων οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.»
Άρθρο 36
Συµβάσεις µίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών
1. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015 οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτονται µε τις σχολικές καθαρίστριες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 113
του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ανθρωποωρών απασχόλησης καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου 2014.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 37
1. Στην περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
101/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ιγιγ’ ως εξής:
«ιγιγ) Η µέριµνα για την προώθηση στο Τµήµα Νοµοθετικού
Έργου των νοµικών πράξεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισµών.»
2. Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ.
101/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Οι Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Πατρών και Ηρακλείου συγκροτούνται από τα εξής αυτοτελή
Γραφεία:
αα) Επιµελητών Ανηλίκων και
ββ) Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής
Καθήκοντα Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ασκεί ο αρχαιότερος
Προϊστάµενος Αυτοτελούς Γραφείου.
δ) Οι Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Αγρίνιου, Βέροιας, Βόλου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λαµίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Πύργου, Ροδόπης, Ρόδου, Σύρου, Τρικάλων, Τριπόλεως, Χανιών,
Χαλκίδας, Άρτας, Αίγιου, Αµαλιάδας, Αλεξανδρούπολης, Γιαννιτσών, Δράµας, Έδεσσας, Θηβών, Κατερίνης, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Καστοριάς, Κω, Λασηθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου,
Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πρεβέζης, Ρεθύµνης, Σάµου, Σερρών,
Σπάρτης, Φλώρινας, Χίου, Κορίνθου, Άµφισσας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Νάξου, Γρεβενών, Κυπαρισσίας,
Γυθείου, Καλαβρύτων, Ζακύνθου και Λευκάδας λειτουργούν σε
επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Καθήκοντα Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Γραφείου ασκεί ο αρχαιότερος υπηρετών.»
3. Μετά την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ.
101/2014 προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Ο συντονισµός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ασκείται από κεντρικό
επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Τα
καθήκοντα του κεντρικού επιθεωρητή ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής Πολιτικής της Γενικής
Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.»
4. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 26 του π.δ. 101/2014, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν µόνο Επιµελητές Ανηλίκων
ή µόνο Επιµελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι υπηρετούντες ασκούν
πλέον των καθηκόντων του κλάδου τους και τα καθήκοντα και
των δύο κλάδων. Η Διεύθυνση Αντεγκληµατικής Πολιτικής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µεριµνά για την κατάλληλη επιµόρφωση των Επιµελητών.»
5. Η περίπτωση 3β’ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« β) Κλάδος ΔΕ Επιµελητών Νυχτερινής Απασχόλησης, θέσεις:
µία (1).»
6. Στο άρθρο 39 του π.δ. 101/2014 προστίθεται περίπτωση 3ε’
ως εξής:
«ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: πέντε (5).»
7. Η περίπτωση 3γ’ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις: δύο (2).»
8. Η περίπτωση 3δ’ του άρθρου 39 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις: δύο (2).»
9. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) Ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων, θέση: µία (1).»
10. Στην παρ. 2.1 του άρθρου 41 του π.δ. 101/2014 προστίθεται
περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Oι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικός µε ειδικότητα ΔΕ
Μαγείρων κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων.»
11. Η περίπτωση β’ της παρ. 2.2 του άρθρου 41 του π.δ.
101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικός, µε ειδικότητα
ΔΕ Ηλεκτρολόγων κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρο-

λόγων.»
12. Ο τίτλος του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Κλάδοι Προϊσταµένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων
των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και
του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
13. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του π.δ. 101/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Της Διεύθυνσης του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού
Ανηλίκων ή ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΠΕ Ψυχολόγων.»
14. Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 101/2014 η φράση
«κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 46 του παρόντος διατάγµατος» αντικαθίσταται ως εξής:
«κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 45 του παρόντος
διατάγµατος.»
15. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Των Καταστηµάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»
16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 101/2014 µε το
παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος
του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 38
Στο π.δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής:«Τµήµα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 52 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Το Τµήµα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών
Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας είναι αρµόδιο για:».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 πτυχιούχων µέσων τεχνικών σχολών,
ΔΕ3 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών σχολών - Εµπειρικοί, ΔΕ7
πτυχιούχων ΤΕΣ/µέσων τεχνικών σχολών (ν.τ.), ΔΕ5 Βοηθών
Προγραµµατιστών Χειριστών Η/Υ, ΔΕ6 Χειριστών Διατρητικών
Μηχανών, ΔΕ8 χειριστών µηχανών εκτύπωσης µικροαντιγράφησης, ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων, Κλάδος ΥΕ ΦυλάκωνΝυχτοφυλάκων όταν κενωθούν µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση, κάθε φορά, των υπαλλήλων που τις κατέχουν, µεταφέρονται στις υφιστάµενες θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού.»
4. Η περίπτωση γ’ της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του
άρθρου 59 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου- Μηχανικού Έργων Υποδοµής».
5. Οι θέσεις της περίπτωσης α’ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 και συγκεκριµένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών - Γραµµατέων διορθώνονται σε δεκαεπτά
(17).
6. Οι θέσεις της περίπτωσης δ’ της κατηγορίας ΔΕ του άρθρου
59 και συγκεκριµένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής
διορθώνονται σε τρεις (3).
7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 60 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι παραπάνω θέσεις
είναι προσωποπαγείς και κατανέµονται σε δεκατέσσερις (14) θέσεις Συµβούλων Α’ και τρείς (3) θέσεις Συµβούλων Β’».
8. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της κατηγορίας ΤΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθεται η εξής φράση: «και της
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.»
9. Η περίπτωση β’ της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1
του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στην ειδικότητα ΠΕ
µηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Πολεοδόµων-Μηχανικών της Γενικής Γραµµατείας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και οι υπάλληλοι
των ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών και ΠΕ Μηχανο-
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λόγων- Μηχανικών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.»
10. Η περίπτωση ε’ της κατηγορίας ΙΔΑΧ της παραγράφου 1
του άρθρου 62 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στην ειδικότητα ΔΕ
Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου
Μάθησης και ΔΕ Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.»
11. Στην περίπτωση γ’ του άρθρου 66 προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής: «Μόνο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και
Μέριµνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδοµών
της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται
και υπάλληλος εκ των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).»
12. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 114/2014 µε το
παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος
του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 39
1. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2014 (Α’ 171), καταργούνται:
(α) Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία
«Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο Εθνοµουσικολογίας» (Μ.Ε.Λ.Μ.Ο.Κ.Ε.), το οποίο συνεστήθη µε το ν.
1948/1991 (Α’ 83), και
(β) το ιδρυθέν µε το ν. 1407/1918 (Α’ 101) «Μουσείο Ελληνικών
Χειροτεχνηµάτων», το οποίο µετονοµάσθηκε σε «Εθνικό Μουσείο
των Κοσµητικών Τεχνών» µε τις διατάξεις του ν.δ. της
22/31.8.1923 (Α’ 245), υπήχθη στην αρµοδιότητα του Τµήµατος
Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας µε το ν.δ. της
31/8.9.1935 (Α’ 399) και εν συνεχεία στη Γενική Διεύθυνση Γραµµάτων και Καλών Τεχνών του Υπουργείου Θρησκευµάτων και
Εθνικής Παιδείας µε το β.δ. της 18.11.1939 «Περί Λειτουργίας
του Εθνικού Μουσείου Κοσµητικών Τεχνών» (Α’ 502) και µετονοµάσθηκε σε «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» (Μ.Ε.Λ.Τ.) µε
το άρθρο 10 του ν.δ. 4013/1959 (Δ’ 234), υπαγόµενο στον έλεγχο
και την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 14 του π.δ. 191/2003 (Α’ 146).
2. Οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των καταργούµενων µουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος ασκούνται εφεξής από
το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και ειδικότερα από το
«Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη», το οποίο λειτουργεί ως δηµόσιο Μουσείο επιπέδου Διεύθυνσης, σύµφωνα µε
τα άρθρα 10 παράγραφος 2 περίπτωση Δ.η, 21 και 29 του π.δ.
104/2014 (Α’ 171). Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται
το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Κέντρο
Εθνοµουσικολογίας και το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης νοείται εφεξής το δηµόσιο Μουσείο του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη».
3. Το µόνιµο και το µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου προσωπικό των καταργούµενων µουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος, µεταφέρεται
αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του π.δ. 104/2014 (Α’ 171)
στο Δηµόσιο Μουσείο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών
Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη» µε την ίδια
σχέση εργασίας, τους βαθµούς και τα µισθολογικά κλιµάκια που
κατείχαν και κατατάσσονται στους κλάδους και τις ειδικότητες,
των άρθρων 61, 62 και 63 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171). Για τη µεταφορά και την κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του ίδιου π.δ.
104/2014 (Α’ 171). Ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι την έκδοση
της διαπιστωτικής πράξης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής
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υπηρεσίας και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές για το
διαµεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα.
4. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και εκείνες του προσωπικού που τυχόν απασχολείται
µε σύµβαση έργου λόγω της εξειδίκευσης των αντίστοιχων απασχολούµενων και προκειµένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη εκτέλεση των έργων και προγραµµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη,
ισχύουν ως έχουν µε τη δυνατότητα να παραταθούν.
5. Σε όλα τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις των αναφερόµενων στην παράγραφο
1 του παρόντος µουσείων, υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου ή την καταβολή ανταλλάγµατος, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, το οποίο συνεχίζει
και τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους
και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
6. Εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων
έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε
τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες, καθώς και η υλοποίηση των
πάσης φύσεως προγραµµάτων και έργων, των οποίων δικαιούχοι
ή συµπράττοντες είναι οι καταργούµενοι φορείς του άρθρου 1,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού και ειδικότερα από το «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή
Φοίβου Ανωγειανάκη».
7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των αναφερόµενων φορέων στο
άρθρο 1 περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε την επιφύλαξη των
συνταγµατικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και ασκείται από το «Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών
Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη».
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
συγκροτείται, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής
των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχοµαι στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
9. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
των καταργούµενων µουσείων της παραγράφου 1 του παρόντος,
µεταφέρονται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε εντολή του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, σε
λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης στον κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, για τις ειδικότητες: (α) Προϊστορικών και Κλασικών και
(β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών, ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο
της αλλοδαπής.
Για τις λοιπές ειδικότητες του Κλάδου προσόντα διορισµού ή
πρόσληψης ορίζονται: πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
επιπλέον µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος των συγκεκριµένων ειδικοτήτων του Κλάδου.
Επίσης για το σύνολο των ειδικοτήτων του Κλάδου, άριστη
γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής γλώσσας.»
11. Στο τέλος του άρθρου 63 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υπηρεσιακή και µισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων µε
σχέση έµµισθης εντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα ορί-
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ζονται στον Κώδικα περί δικηγόρων και στην κ.υ.α. οικ.2/17
132/0022 (Β’ 498) περί αποδοχών εµµίσθων δικηγόρων Δηµοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., όπως κάθε φορά ισχύουν.»
12. Η παρ. 4 του άρθρου 70 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171) καταργείται και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αναριθµείται σε 4.
13. Διαγράφεται ο αριθµός «3» από την αρχή του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του π.δ. 104/2014
(Α’ 171).
14. Στο άρθρο 61 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171): α) Στην Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας
Μηχανολόγων Μηχανικών από δεκατρείς (13) σε δεκαοκτώ (18),
οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ από είκοσι οκτώ (28) σε είκοσι εννέα (29) και
µειώνονται οι θέσεις του ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικότητας
Αρχιτεκτόνων από εκατόν εβδοµήντα µία (171) σε εκατόν εξήντα
έξι (166). β) Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ειδικότητας Διοικητικού από είκοσι µία (21)
σε είκοσι οκτώ (28). γ) Στην Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΚΔΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ µειώνονται οι θέσεις του Κλάδου
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ από τετρακόσιες πέντε (405) σε τριακόσιες ενενήντα επτά (397).
15. Στο άρθρο 62 του π.δ. 104/2014 (Α’ 171): α) στη Βαθµίδα
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ από δύο
(2) σε τρεις (3) και της Ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ από διακόσιες επτά (207) σε διακόσιες οκτώ (208). β) Στη
Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων
Αρχαιοτήτων από ενενήντα δύο (92) σε ενενήντα έξι (96), οι θέσεις της Ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ από πέντε (5) σε έξι (6), µειώνονται οι θέσεις της
Ειδικότητας ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ από τριάντα τέσσερις (34) σε
τριάντα τρεις (33), της Ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από πεντακόσιες δεκαπέντε (515) σε πεντακόσιες δεκατρείς (513) και της Ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ από τριάντα δύο
(32) σε τριάντα µία (31). γ) Στη Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ: αυξάνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ από δεκατρείς
(13) σε δεκαπέντε (15), οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ
από τέσσερις (4) σε πέντε (5) και µειώνονται οι θέσεις της Ειδικότητας ΥΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ από τετρακόσιες τριάντα (430) σε τετρακόσιες είκοσι
τέσσερις (424).
16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ.104/2014 µε το
παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος
του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 40
Οι διατάξεις του π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α’ 167) τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής λειτουργούν επίσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις:
α) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) για τους τοµείς Περιβάλλοντος/ Πολεοδοµίας,
Χωροταξίας και Δασών,
β) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) για τους τοµείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών,
γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δ) Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου,
ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών,
στ) Γραφείο Τύπου.»
2. Οι περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
30 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Τµήµα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής,
β) Τµήµα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων,
γ) Τµήµα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,».
3. Η αρχική φράση της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
30 και η υποπερίπτωση αα’ της ίδιας περίπτωσης α’ αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Στο Τµήµα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι
ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) της εισήγησης για τη χάραξη κατευθύνσεων ολοκληρωµένης χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, της ευθύνης και
της εποπτείας της εκπόνησης της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείµενα επίπεδα της
γραµµατειακής υποστήριξης των αρµόδιων οργάνων και της παρακολούθησης και συµµετοχής στα Διεθνή Ευρωπαϊκά και διακρατικά όργανα των πολιτικών µε χωρική διάσταση,».
4. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) η µέριµνα για τη γνωµοδότηση κατά την έγκριση Ειδικών
Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και
Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΣΧΑΣΕ).»
5. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στο Τµήµα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρµοδιότητα της µέριµνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή
αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής
των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία µε τα κατά
περίπτωση αρµόδια Υπουργεία και της εισήγησης στα αρµόδια
όργανα.»
6. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στο Τµήµα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η
αρµοδιότητα της µέριµνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και η εισήγηση
στο αρµόδιο όργανο, για την έγκρισή τους.»
7. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) η µέριµνα για το χαρακτηρισµό, οριοθέτηση και έγκριση
Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηµατικών Πάρκων, Εµπορευµατικών Κέντρων,
Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασµού, µε εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρµοδιότητας του Ρυθµιστικού
Σχεδίου Θεσσαλονίκης.»
8. Μετά την υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 προστίθεται υποπερίπτωση εε’ ως εξής:
«εε) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισµό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία µε το Τµήµα Οργανωµένης
Οικιστικής Ανάπτυξης της ΔΠΣ και ΤΓ.»
9. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) η µέριµνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών
και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής,».
10. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) η µέριµνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνησης των
Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της περιοχής αρµοδιότητας
του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,».
11. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) η µέριµνα για τη σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.),
ββ) η µέριµνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωµένων
Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε περιοχές που καταρτίζονται
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
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γγ) η γνωµοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) σε πόλεις ή τµήµατά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που
καταρτίζονται από άλλους αρµόδιους φορείς.»
12. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.»
13. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρµόδιους φορείς για θέµατα χρήσεων γης, καθώς και για την εκπόνηση και την
εφαρµογή µελετών τοπικού, χωρικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού εν γένει και η σύνταξη σχετικών προτύπων και προδιαγραφών,
ββ) ο συντονισµός προγραµµάτων µελετών αρµοδιότητας του
τµήµατος και η µέριµνα για την ανάθεση ή έγκριση ή τροποποίηση
Κανονιστικών Πράξεων (διατάγµατα) µε εξαίρεση την Περιφέρεια
Αττικής και την περιοχή αρµοδιότητας του Ρυθµιστικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης,».
14. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου
3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρµόδιους φορείς για την εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών, ρυµοτοµικών σχεδίων εφαρµογής και εν γένει ρυθµίσεων και η σύνταξη σχετικών
προτύπων και προδιαγραφών. Συµπεριλαµβάνονται και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις / τροποποιήσεις λόγω άρσης απαλλοτρίωσης
ή δέσµευσης περιλαµβανόµενων και αυτών που εκπονούνται στα
πλαίσια στεγαστικών προγραµµάτων,».
15. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 34 διαγράφεται. Η υποπερίπτωση δδ’ της ίδιας περί
πτωσης αναριθµείται ως γγ’.
16. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) η µέριµνα για την έγκριση, τροποποίηση και αναθεώρηση
πολεοδοµικών µελετών ιδιωτικών πολεοδοµήσεων, ιδίως σε εκτάσεις Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, σε Περιοχές Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά
Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ),».
17. Μετά την υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«εε) η χορήγηση βεβαίωσης για την ανάπτυξη οργανωµένων οικιστικών αναπτύξεων σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης
και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ) και σε Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).»
18. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) η έγκριση Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης και η έκδοση
τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Τράπεζας Γης της Διεύθυνσης Πολεοόοµικού Σχεδιασµού
και Τράπεζας Γης (ΔΠΣ και ΤΓ).»
19. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) η σύνταξη προτύπων, προδιαγραφών και κανονισµών που
αφορούν στο σχεδίασµά των κτιρίων και των εγκαταστάσεων σε
σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο, τη λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, η σύνταξη κανονισµών για την αντιµετώπιση και διαχείριση της αυθαίρετης
δόµησης και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες
για την εφαρµογή τους,».
20. Η υποπερίπτωση στστ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρµογή
των γενικών πολεοδοµικών διατάξεων,».
21. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3
του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) ο έλεγχος και η γνωµοδότηση προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την έγκριση οριογραµµών υδατορεµµάτων στο πλαίσιο
εκπόνησης πολεοδοµικών µελετών, ρυθµίσεων, καθώς και για
την έγκριση χώρων αστικών υποδοµών,».
22. Μετά την περίπτωση γγ’ της περίπτωσης δ’ της παραγρά-
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φου 3 του άρθρου 36 προστίθεται υποπερίπτωση δδ’ ως εξής:
«δδ) η µέριµνα για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων
πολεοδοµικού και χωροταξικού περιεχοµένου και η ανακοίνωσή
τους στους αρµόδιους φορείς εφαρµογής,».
23. Ο τίτλος του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρµοδιότητες».
24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Μελετών και
Έργων Αστικών Αναπλάσεων είναι ιδίως η χάραξη στρατηγικής
για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών µέσω παρεµβάσεων στο δοµηµένο περιβάλλον.»
25. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων αποτελείται από τα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων,
β) Τµήµα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών
Έργων και Κτηρίων,
γ) Τµήµα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.»
26. Η αρχική φράση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στο Τµήµα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:».
27. Η υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) ο προγραµµατισµός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή των µελετών
αστικών αναπλάσεων, για παρεµβάσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαµόρφωση και τυχόν ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων, ακάλυπτων χώρων των οικοδοµικών
τετραγώνων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραµµάτων, διαµόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθµιση των τεχνικών έργων και του περιβάλλοντος χώρου,».
28. Μετά την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 προστίθεται υποπερίπτωση στστ’ ως
εξής:
«στστ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισµών µε αντικείµενα σχετικά µε τα ανωτέρω.»
29. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικα
θίσταται ως εξής:
«β) Στο Τµήµα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτηρίων ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) η µέριµνα για την προώθηση και τον έλεγχο προγραµµάτων
ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτηρίων, που
αποβλέπουν: ααα) στην αρχιτεκτονική, µορφολογική και αισθητική
θεώρηση των τεχνικών έργων και του χώρου που τα περιβάλλει,
όπως λιµανιών, δεξαµενών, γεφυρών, συγκοινωνιακών έργων, αερολιµένων, σιδηροδροµικών σταθµών, σταθµών ΜΕΤΡΟ και
ΗΣΑΠ, ρεµάτων και γενικά, κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων µαζικής εξυπηρέτησης, βββ) στην ανάπλαση παραδοσιακών συνόλων και γγγ) στην αποκατάσταση, επισκευή διατηρητέων κτηρίων
ή κτηρίων που αποµένουν µετά τη ρυµοτοµία,
ββ) η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών για την πολεοδοµική και αρχιτεκτονική ένταξη στο περιβάλλον µεγάλων συγκοινωνιακών, λιµενικών, υδραυλικών έργων ή ρεµάτων και της
ευρύτερης περιοχής τους,
γγ) ο προγραµµατισµός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχος, επίβλεψη, παραλαβή και έγκριση
των µελετών για την ανάπλαση και αποκατάσταση τεχνικών έργων
και κτηρίων για παρεµβάσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου,
δδ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισµών µε αντικείµενα
τα ανωτέρω και µετά από γνώµη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής,
Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων, εφόσον αφορούν
προστατευόµενα κτίρια και περιοχές αρµοδιότητάς τους.»
30. Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) η προκήρυξη εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για τα προς
ανάθεση έργα και η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έργων προς
εκτέλεση,».
31. Η υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
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3 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) η εκτέλεση και επίβλεψη των έργων ή η ανάθεση σε τρίτους όλων των απαιτούµενων για την υλοποίηση του προγράµµατος έργων,».
32. Η υποπερίπτωση ζζ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
3 του άρθρου 37 διαγράφεται.
33. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Κατανοµή οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε
επτακόσιες τρεις (703) και κατανέµονται κατά κατηγορία και
κλάδο, ως εξής:
«
Κατηγορία - Κλάδος
Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
ΠΕ Πληροφορικής
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Δασοπόνων
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΤΕ Πληροφορικής
Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Τεχνικών
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
ΥΕ Επιµελητών
ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων
Σύνολο

Σύνολο
86
105
248
50
9
18
7
45
1
2
109
5
12
1
3
2
703

»
34. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε εκατόν ενενήντα έξι (196) και κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και
ειδικότητα, ως εξής:
«
Εκπαιδευτική Βαθµίδα - Ειδικότητα
Βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ Γεωτεχνικών
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ΤΕ Τεχνολόγων - Γεωπόνων
ΤΕ Μηχανικών
Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων
ΔΕ Οδηγών
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Σύνολο

«Άρθρο 54

Οι θέσεις Δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής ανέρχονται
σε δεκαεννέα (19). Οι θέσεις µε τριετή θητεία Ελεγκτών Ιατρών
του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 ανέρχονται σε δύο (2).»
36. Οι περιπτώσεις ια’ έως και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 55
αντικαθίστανται ως εξής:
«ια) Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος όσοι υπηρετούν στον
κλάδο ΠΕ Χηµικών-Βιολόγων-Φυσικών-Φυσιογνωστών ή στον
κλάδο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, καθώς και όσοι υπηρετούν στον
κλάδο ΠΕ3 Χηµικών- Γεωλόγων και έχουν πτυχίο Χηµείας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο.
ιβ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ3 Χηµικών - Γεωλόγων (Γεωλόγων) και
έχουν πτυχίο Γεωλογίας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο.
ιγ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων
και ΠΕ Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων και έχουν πτυχίο Γεωπονίας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο.
ιδ) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι υπηρετούν στους κλάδους ΠΕ02 Δασολογικού, ΠΕ Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολόγων, ΠΕ Βιολόγων - Δασοπόνων - Γεωπόνων
και έχουν πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο.
ιε) Στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών όσοι έχουν το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο πτυχίο Ιχθυολογίας ή ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο και είτε υπηρετούν στον κλάδο
ΠΕ Χηµικών-Βιολόγων-Φυσικών - Φυσιογνωστών είτε υπηρετούν
στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.»
37. Μετά την περίπτωση ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 προστίθεται περίπτωση ιη’ ως εξής:
«ιη. Στον κλάδο ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού όσοι
υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Επιστηµών.»
38. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 62 αντικαθίστανται ως
εξής:
«5. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική
Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
6. Στα Τµήµατα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική
Διεύθυνση Πολεοδοµίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών.»
39. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 100/2014 µε το
παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος
του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 41

Σύνολο
ΙΔΑΧ

Η υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση επιχειρησιακών προγραµµάτων, που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του π.δ. 112/2014 (Α’179) ήσαν εκκρεµή και των
οποίων την αρµοδιότητα διαχείρισης είχε το Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Τουρισµού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται
εντός του έτους 2015 από το προβλεπόµενο στο άρθρο 15 του
π.δ. 112/2014 Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων/Κρατικών
Ενισχύσεων.

10
18
11
46
10
2
1
4

Άρθρο 42

86
7
1
196
»

35. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:

Θέσεις µε σχέση έµµισθης εντολής και θέσεις µε θητεία

1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
3074/2002 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών για την
υποστήριξη του έργου του. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται µόνο
µε αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε το ν. 1256/1982.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν.
3074/2002 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 26
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του ν. 3200/2003 και την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005
και το άρθρο 26 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η στελέχωση της Γραµµατείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης γίνεται µε απόσπαση
είκοσι πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, µόνιµων ή µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Τον Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος
αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής ή/και Προϊστάµενος Διεύθυνσης του Γραφείου του που ορίζονται µε απόφασή του.»
4. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως προστέθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3613/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται πενταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και αποτελείται
από:
α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο
µε αναπληρωτή τον νόµιµο αναπληρωτή του σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, β) Τον προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γραµµατείας ως µέλος µε αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ.
γ) Τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως µέλος µε αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
κατηγορίας ΠΕ και δ) Δύο Ειδικούς Επιθεωρητές µε τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη τους. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.»
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων έργων
1. Στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης των εργατικών κατοικιών του οικισµού «Ληξούρι I» στην Κεφαλονιά, οι οποίες υπέστησαν ζηµιές από το σεισµό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και της 3ης
Φεβρουάριου 2014, ανατίθεται η ανακατασκευή ή επισκευή των
ανωτέρω κατοικιών στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, θεωρούµενου
του έργου αυτού ως δηµόσιου εθνικού επιπέδου. Στην Υ.Α.Σ.
ανατίθεται η σύνταξη των σχετικών µελετών και η έκδοση των
αντιστοίχων οικοδοµικών αδειών.
2. Η χορήγηση της παραπάνω κρατικής αρωγής για ανακατασκευή ή επισκευή παρέχεται στους ιδιοκτήτες των παραπάνω κατοικιών αντί στεγαστικής συνδροµής.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης
των δικαιούχων, ανακατασκευής ή επισκευής των ανωτέρω κατοικιών, διανοµής των νέων κατοικιών και κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.
4. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ανατίθεται το έργο της υποδοµής κοινωνικής εξυπηρέτησης για την εγκατάσταση κοινόχρηστων ανελκυστήρων στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήµου
Μοσχάτου - Ταύρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρηµατοδότησης του
έργου και κάθε θέµα σχετικό µε τη εφαρµογή του ανωτέρου εδαφίου.
5. Στην παρ. 10 του άρθρου 92 του κ.ν. 3669/2008 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) των επιχειρήσεων, σε βάρος των
οποίων επιβλήθηκαν πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. την
τελευταία τριετία πριν από την αίτηση αναθεώρησης, παρατεί-
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νεται για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µε την οποία τα πρόστιµα αυτά
ακυρώθηκαν.»
Άρθρο 44
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 52 του π.δ. 116/2014 (Α’
185) προστίθεται περίπτωση δ’ ως ακολούθως: «δ. Τη Διεύθυνση
Εµπορικής Ιδιοκτησίας».
2. Μετά το άρθρο 55 προστίθεται άρθρο 55 Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 55Α
Διεύθυνση Εµπορικής Ιδιοκτησίας
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εµπορικής Ιδιοκτησίας είναι η εφαρµογή του δικαίου περί ελληνικών, κοινοτικών
και διεθνών σηµάτων, καθώς και η διαφύλαξη και προαγωγή των
δικαιωµάτων εµπορικής ιδιοκτησίας.
2. Η Διεύθυνση Εµπορικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από τα
ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Κατάθεσης Σηµάτων,
β. Τµήµα Ελέγχου και Παραδοχής Σηµάτων.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εµπορικής Ιδιοκτησίας
είναι οι ακόλουθες και κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
α. Τµήµα Κατάθεσης Σηµάτων:
αα. παροχή οδηγιών στους καταθέτες εθνικών σηµάτων για
την ακολουθητέα διαδικασία κατάθεσης της σχετικής δήλωσης,
ββ. παραλαβή των δηλώσεων σηµάτων και επιµέλεια βιβλιοδεσίας αυτών,
γγ. παραλαβή των αιτήσεων µετατροπής κοινοτικού και διεθνούς σήµατος σε εθνικό,
δδ. τήρηση Μητρώου Σηµάτων,
εε. µέριµνα τήρησης και λειτουργίας ηλεκτρονικού ευρετηρίου
σηµάτων,
στστ. εποπτεία της αίθουσας Μητρώου Σηµάτων και παροχή
οδηγιών για χρήση της από τους ενδιαφερόµενους,
ζζ. µέριµνα για την έκδοση βιβλίων και εντύπων,
ηη. έκδοση αντιγράφων σηµάτων,
θθ. µέριµνα για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων εξεταστών και Δ.Ε.Σ.,
ιι. παραλαβή των εισερχοµένων εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου και διαχείριση αυτών,
ια. τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των εισερχοµένων στη
Διεύθυνση εγγράφων,
ιβ. διοικητική µέριµνα για την έκδοση απόφασης συγκ-ρότησης
της Δ.Ε.Σ. και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία της,
ιγ. παραλαβή των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως σήµατος,
ιδ. µέριµνα τήρησης και λειτουργίας του αρχείου των αποφάσεων των εξεταστών και της Δ.Ε.Σ.,
ιε. καταχώριση στο Μητρώο Σηµάτων των µεταβολών επί των
σηµάτων (ιδίως µεταβιβάσεις, ανανεώσεις, αλλαγή διεύθυνσης,
επωνυµίας, νοµικής µορφής, πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου, ενέχυρα, κατασχέσεις), των παραχωρήσεων αδειών χρήσεως, καθώς και χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών,
ιστ. παροχή οδηγιών στους Έλληνες καταθέτες κοινοτικού και
διεθνούς σήµατος για την ακολουθητέα διαδικασία καταθέσεων
δηλώσεων κοινοτικών και διεθνών σηµάτων,
ιζ. επιµέλεια της σύναψης συµβάσεων µε το Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (W.I.P.O.),
ιη. έλεγχος της αρχαιότητας κοινοτικών σηµάτων που στηρίζονται σε εθνικά σήµατα και ενηµέρωση του Μητρώου Σηµάτων,
ιθ. παραλαβή, µετάφραση, έλεγχος των στοιχείων των διεθνών
σηµάτων, αλληλογραφία µε το Διεθνές Γραφείο στις περιπτώσεις λάθους ή ανακρίβειας των στοιχείων αυτών, τη συµπλήρωση
των δηλώσεων διεθνών σηµάτων µε χώρα προορισµού την Ελλάδα, επιµέλεια βιβλιοδεσίας αυτών και ένταξη σε ηλεκτρονικό
µητρώο,
κ. µέριµνα για την τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου/µητρώου διεθνών σηµάτων µε χώρα προέλευσης και µε
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χώρα προορισµού την Ελλάδα,
κα. παραλαβή αιτήσεων διεθνών σηµάτων που στηρίζονται σε
εθνικές δηλώσεις ή καταχωρίσεις, έλεγχος αυτών, διαβίβασή
τους στο Διεθνές Γραφείο (W.I.P.O) εντός διµήνου από την κατάθεση, την επικοινωνία µε αυτό ή/και τον καταθέτη στις περιπτώσεις παραλείψεων ή λαθών προς αποκατάσταση αυτών,
κβ. µέριµνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης Διεθνών σηµάτων µε χώρα προορισµού την Ελλάδα,
κγ. παραλαβή των αιτήσεων αντικατάστασης εθνικών σηµάτων
από διεθνή εξέταση αυτών και ενηµέρωση των βιβλίων-Μητρώου
και του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.),
κδ. διαρκής παρακολούθηση των εθνικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων που αποτελούν βάση διεθνούς αίτησης και ενηµέρωση
του Διεθνούς Γραφείου (W.I.P.O.) για κάθε µεταβολή τους,
κε. µέριµνα τήρησης και λειτουργίας αρχείου κατάθεσης/ µεταβολών σε ειδικούς φακέλους ανά διεθνές σήµα βάσει κοινοποιήσεων από το Διεθνές Γραφείο Σηµάτων (W.I.P.O.),
κστ. παρακολούθηση του λογαριασµού απολήψεων από το
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.),
κζ. µέριµνα για την υποβολή εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά
µέσα δήλωσης κατάθεσης και µεταβολής σήµατος,
κη. σύνταξη προϋπολογισµού της Διεύθυνσης.
β. Τµήµα Ελέγχου και Παραδοχής Σηµάτων:
αα. τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης ανά ελεγκτή και εξεταστή
των κατατεθειµένων δηλώσεων σηµάτων,
ββ. έλεγχος επί των προγενεστέρων σηµάτων για την παραδοχή ή όχι των εθνικών και διεθνών δηλώσεων σηµάτων (εθνικών,
διεθνών και εκ µετατροπής) και την υποβολή του πορίσµατος του
ελέγχου στους εξεταστές,
γγ. τήρηση ειδικού βιβλίου, στο οποίο καταχωρούνται τα αποτελέσµατα του ως άνω ελέγχου,
δδ. εξέταση των δηλώσεων σηµάτων από τους εξεταστές,
εε. µέριµνα για την κοινοποίηση και δηµοσίευση των αποφάσεων των εξεταστών,
στστ. παραλαβή των ενδίκων µέσων (αιτήσεων ανακοπών, προσφυγών, αιτήσεων διαγραφής), προσδιορισµός της εκδίκασής
τους και εγγραφή στο οικείο Μητρώο ενδίκων,
ζζ. µέριµνα για την εγγραφή του ενδίκου στο οικείο βιβλίο Σηµάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,
ηη. µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των τµηµάτων της
Δ.Ε.Σ.,
θθ. µέριµνα για την προετοιµασία του φακέλου των υποθέσεων του εκθέµατος έκαστης συγκεκριµένης συνεδρίασης,
ιι. µέριµνα για τη σύνταξη εκθέµατος κάθε δικασίµου και για
τη δηµόσια ανάρτησή του,
ια. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων (δικασίµων) της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων (Δ.Ε.Σ.), καταγραφή των εκδικαζόµενων υποθέσεων και γνωστοποίηση στους καταθέτες της
ηµεροµηνίας δικασίµου,
ιβ. τήρηση ειδικού βιβλίου συνεδριάσεων της Δ.Ε.Σ. και καταγραφή των εκδικαζοµένων υποθέσεων,
ιγ. τήρηση βιβλίου διασκέψεων της Δ.Ε.Σ.,
ιδ. έκδοση αποφάσεων από τη Δ.Ε.Σ. επί των εκδικαζοµένων
υποθέσεων,
ιε. τήρηση ειδικού βιβλίου δηµοσιεύσεων των αποφάσεων της
Δ.Ε.Σ. (Δεκτών- Δεκτών εν µέρει-Απορριπτικών -Ενδίκων Μέσων)
και ενηµέρωση των βιβλίων σηµάτων,
ιστ. µέριµνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και τήρηση βιβλίου/µητρώου δικαστικών επιµελητών,
ιζ. µέριµνα για τη δηµοσίευση των αποφάσεων της Διοικητικής
Επιτροπής Σηµάτων,
ιη. οριστική καταχώριση των σηµάτων στα βιβλία και στο Μητρώο,
ιθ. οριστικοποιήσεις των σηµάτων,
κ. µέριµνα για τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή όποιου άλλου δικαστηρίου ορισθεί,
κα. έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν όλα τα θέµατα της Διεύθυνσης,
κβ. απάντηση σε προδικαστικά ερωτήµατα που αφορούν εκκρεµείς υποθέσεις στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και σε ερωτήσεις
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του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
κγ. εξέταση των Διεθνών Σηµάτων και έκδοση αποφάσεων επ’
αυτών,
κδ. παρακολούθηση της έκδοσης των αποφάσεων των εξεταστών εντός των νοµίµων προθεσµιών για τα Διεθνή Σήµατα,
κε. µετάφραση των κυριοτέρων στοιχείων των αποφάσεων των
εξεταστών και της Δ.Ε.Σ. και κατά νόµο κοινοποίησή τους στο
Διεθνές Γραφείο,
κστ. κατά νόµο κοινοποίηση στο Διεθνές Γραφείο και ενηµέρωση των διεθνών καταθετών περί των ασκηθέντων ενδίκων
µέσων επί των διεθνών σηµάτων και των αποφάσεων επ’ αυτών».
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 3.11.2014.
Άρθρο 45
Τροποποίηση του π.δ. 107/2014 (Α’ 174)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 107/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος, πλην των διατάξεων που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, η οποία µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων και στην οποία υπάγονται: α) Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τη διάρθρωση, τις αρµοδιότητες και τη στελέχωση που προβλέπονται στο άρθρο 5
του παρόντος.
β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά
από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο.»
2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο π.δ. 107/2014 µε το
παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ηµεροµηνία ισχύος
του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 46
Λοιπές ρυθµίσεις συναρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλων Υπουργείων
1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και για περιουσιακά
στοιχεία επί των οποίων το Ταµείο έχει δικαίωµα παραχώρησης
της χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης, δυνάµει σχετικών
αποφάσεων της ΔΕΑΑ που εκδίδονται κατά την παρ. 2 του άρθρου 5. Αν ο µισθωτής ή παραχωρησιούχος του οποίου η συµβατική σχέση έχει καταγγελθεί αρνείται την απόδοση της
κατοχής, µπορεί να ζητηθεί η απόδοσή της κατά τη διαδικασία
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1539/1938. Η σχετική αίτηση
προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών υποβάλλεται είτε από το Ταµείο είτε από τον προηγούµενο, κατά την έννοια της παραγράφου 7, δικαιούχο του περιουσιακού στοιχείου. Εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων εδαφίων, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών διατάσσει την απόδοση στον προηγούµενο δικαιούχο, καθώς και χρηµατική ποινή έως χίλια (1.000)
ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης απόδοσης του ακινήτου ή
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε µελλοντική αµφισβήτηση ή διατάραξης της κατοχής. Για τις ανάγκες εφαρµογής
της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το Ταµείο
και ο προηγούµενος δικαιούχος θεωρούνται κάτοχοι και νοµείς
µετά την παρέλευση της προθεσµίας του δευτέρου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου. Η προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών και η άσκηση αυτής δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται
και στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία, επί
των οποίων το Ταµείο έχει δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης,
διαχείρισης και εκµετάλλευσης, κατέχονται, µε οποιονδήποτε
τρόπο, αυθαίρετα. Εκατέρωθεν συµβατικές ή αδικοπρακτικές
αξιώσεις λόγω της κατοχής των πιο πάνω ακινήτων, δεν κωλύουν
τη διαδικασία αποβολής κατά τα ανωτέρω, ούτε η άσκησή τους
αποτελεί λόγο αναστολής αυτής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται
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οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.1539/1938, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου.»
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9
του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συµβάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται µέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων που αφορούν, αποκλειστικά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, σύµφωνα µε τους όρους και τις
διαδικασίες του Κανονισµού της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»
3. Μετά το άρθρο 6 του διατάγµατος της 26 Ιουνίου - 10 Ιουλίου 1944 «Περί κώδικος των νόµων, περί δικών του Δηµοσίου»
(Α’ 139), προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
1. Η επίδοση από το Ελληνικό Δηµόσιο ή οποιοδήποτε
Ν.Π.Δ.Δ. κάθε ενδίκου βοηθήµατος και ενδίκου µέσου, οποιασδήποτε κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής, για οποιαδήποτε
υπόθεση σε οποιονδήποτε βαθµό ή στο πλαίσιο της αναιρετικής
δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, δύναται να γίνει: α) στους αντιδίκους του ή τον αντίκλητό
τους, β) στον δικηγόρο ο οποίος τους εκπροσώπησε κατά την
τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ή έχει υπογράψει το τελευταίο δικόγραφό που αφορά την υπόθεση, στην τελευταία δηλωθείσα, κατά τις κείµενες διατάξεις, διεύθυνσή τους. Ο δικηγόρος
στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται αντίκλητος και για κάθε µεταγενέστερη επίδοση, έκτος εάν ο διάδικος,
κατά περίπτωση, γνωστοποίησε µε δήλωση στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή την έδρα του
Ν.Π.Δ.Δ., το διορισµό νέου πληρεξουσίου ή αντικλήτου. Ο δικηγόρος ή ο αντίκλητος οφείλει να παραδίδει αµελλητί το επιδιδόµενο έγγραφο. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί κατά τα
αναφερόµενα στα προηγούµενα εδάφια θεωρούνται νόµιµες και
για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις.
2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται ανάλογα
και για επιδόσεις που διενεργούνται, κατ' εφαρµογή κείµενων
διατάξεων, από τη Γραµµατεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή τις
Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.»
4.α. Η δέσµευση πιστώσεων για την πληρωµή δαπανών που
αφορούν
έξοδα
διοικητικής
εκτέλεσης
[αρθ.1
αριθ.2/43371/0026/12.6.2012 υ.α.(Β’1843)] διενεργείται κατά τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194)
µετά την παραλαβή των σχετικών λογαριασµών, τροποποιουµένων αναλόγως των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ.1
του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
β. Δαπάνες για την καταβολή των εξόδων της προηγούµενης
περίπτωσης, που απορρέουν από διενεργηθείσες συναφείς πράξεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 31.12.2013 καθ' υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων και χωρίς την τήρηση των
περί αναλήψεως υποχρεώσεων σχετικών διατάξεων, µπορούν να
πληρωθούν κατ' εξαίρεση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών τρέχοντος ή/και του
επόµενου οικονοµικού έτους κατά παρέκκλιση των περί δεσµεύσεως πιστώσεων διατάξεων και µε την επιφύλαξη των λοιπών
προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
5.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011(Α' 138) οι λέξεις «εντός τριών (3) µηνών» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«εντός επτά (7) µηνών».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.
3979/2011 η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «επτά».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
3979/2011 η λέξη «τεσσάρων» αντικαθίσταται από τη λέξη
«επτά».
6α. Στην παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, µε αιτιολογηµένη διάταξή τους σε δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών, περιεχοµένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και
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κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό διασφάλισης των
συµφερόντων του Δηµοσίου, σε περίπτωση διενεργούµενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκληµάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό
διάστηµα µέχρι ένα (1) έτος που µπορεί να παρατείνεται µε βούλευµα του Συµβουλίου Eφετών Αθηνών, λόγω δικαιολογηµένης
µη ολοκλήρωσης της διενεργούµενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούµενη κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο
να αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, τίτλο, χρηµατοπιστωτικό
προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσµευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της επίδοσης της διάταξης
προς τον Οργανισµό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
στον καθ' ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και
να ζητήσουν την άρση της, µε αίτησή τους προς το Συµβούλιο
Εφετών Αθηνών, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η οποία
δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.»
β. Για υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών, περιεχοµένου τραπεζικών
θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, οι οποίες έχουν
επιβληθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2006, οι Οικονοµικοί Εισαγγελείς δύνανται να επιβάλουν τις δεσµεύσεις της
παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 υπό τις σχετικώς αναφερόµενες, στη διάταξη αυτή, προϋποθέσεις.
7.α. Η παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α’ 220)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«23α. Για το παραδεκτό των προβλεπόµενων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον των καθ' ύλη αρµόδιων δικαστηρίων
κατά πράξεων των Κτηµατικών Υπηρεσιών µε τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιµα ή καθορίζονται αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για τη Δηµόσια Περιουσία,
πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκοµισθεί
αποδεικτικό καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίµου ή της καθορισθείσας αποζηµίωσης, το οποίο δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω
ποσό, αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο απορριφθεί ή γίνει εν µέρει
δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική
εκκαθάριση της αξίωσης του Δηµοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό,
αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε. Οι έννοµες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόµη και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη
στην απόφαση.»
β. Η διάταξη της παρ. 23α του άρθρου τρίτου του ν.
4092/2012, όπως αντικαθίσταται από την προηγούµενη περίπτωση, εφαρµόζεται και σε ένδικα βοηθήµατα ή µέσα που έχουν
ασκηθεί από 9.11.2012 και εντεύθεν, χωρίς να έχει καταβληθεί
το προβλεπόµενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συζητηθεί.
Άρθρο 47
Ρυθµίσεις θεµάτων της ΕΛΤΕ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3086/2002 µετά τις λέξεις «στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων».
2. Στο άρθρο 1 του ν. 3148/2003 (Α’ 136), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:
«12. Στην ΕΛΤΕ λειτουργεί Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3086/2002 (Α’ 324). Στο Διοικητικό
Συµβούλιο παρίστανται επίσης, ο Προϊστάµενος του Γραφείου
Νοµικού Συµβούλου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να διατυπώσει τη γνώµη του
σε νοµικά θέµατα.»
«13. Οι δαπάνες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Ε.Σ.). Ο ασκούµενος από το Ελεγ-κτικό Συνέδριο προληπτικός
έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα
διεθνή ελεγκτικά πρότυπα επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά
χρηµατικό ένταλµα τα όρια που ορίζει ο νόµος για τις περιπτώσεις των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.»
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3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέλη του ΣΛΟΤ µπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011 και εξαιρούνται
από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόµου.»
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέλη του ΣΠΕ µπορεί να είναι και καθηγητές ΑΕΙ, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011, και εξαιρούνται από
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόµου.»
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει ως Πειθαρχικό
Συµβούλιο, στη σύνθεσή του προστίθενται δύο µέλη του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, τα οποία ορίζονται από την Ολοµέλειά
του, και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εφόσον
τηρούνται οι όροι της απαρτίας και νόµιµης σύνθεσης του οργάνου.»
Άρθρο 48
Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το οικονοµικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την
επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος τα πρόσωπα που ασκούν
ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή µεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό
(80%).»
2.α. Στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ,
µετά τις λέξεις «υπηρεσίες του», προστίθενται οι λέξεις «και αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά».
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, προστίθεται νέα περίπτωση γ’ και η περίπτωση γ’ αναριθµείται σε περίπτωση δ’, ως
εξής:
«γ) σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από ατοµική αγροτική επιχείρηση
ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει
από ατοµική αγροτική επιχείρηση».
γ. Τα εδάφια 2, 3, 4 και οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της παρ.
γ’ του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συµβόλαια,
εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει µεγαλύτερο ποσό, οπότε λαµβάνεται υπόψη αυτό.»
δ. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 µετά τη λέξη του πρώτου εδαφίου «φορολογουµένου» τίθεται κόµµα «,» και προστίθεται η
φράση «της συζύγου του».
ε. Στην περίπτωση 1 του άρθρου 32 µετά τη λέξη του πρώτου
εδαφίου «φορολογουµένου» τίθεται κόµµα «,» και προστίθεται η
φράση «της συζύγου του».
στ. Στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 34 µετά τη λέξη
του πρώτου εδαφίου «φορολογούµενο» τίθεται κόµµα «,» και
προστίθεται η φράση «τη σύζυγό του».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.δ.
1297/1972 (Α’ 217) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα εδάφια δεύτερο έως και έκτο της παρούσας παραγράφου
δεν εφαρµόζονται για τα ακίνητα που ανήκουν σε µετατρεπόµενες επιχειρήσεις µε κύριο αντικείµενο εργασιών την κατασκευή
ή εκµετάλλευση ακινήτων.»
4. Το άρθρο 14 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και µε καταβολή ανταλλάγµατος που προσδιορίζεται στην οικεία σύµβαση
παραχώρησης» διαγράφονται.
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, η πιο πάνω
απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµικών ύστερα από
εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας. Το αν-

τάλλαγµα παραχώρησης στις περιπτώσεις των προηγούµενων
εδαφίων καθορίζεται, ανά πενταετία, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου για την παραχώρηση οργάνου, ύστερα από
εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας. Για
τον καθορισµό του ύψους του ανταλλάγµατος λαµβάνονται
υπόψη, ιδίως, το µέγεθος του παραχωρούµενου χώρου, το είδος
της αιτούµενης δραστηριότητας ή του υπό εκτέλεση έργου,
καθώς και οι µισθωτικές αξίες της περιοχής. Με πράξη του κατά
περίπτωση αρµόδιου οργάνου παραχώρησης µπορεί το καθορισθέν αντάλλαγµα να αναπροσαρµόζεται κατά τη διάρκεια της
πενταετίας, αν διαπιστωθεί σηµαντική αύξηση της µισθωτικής
αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας που έχουν χαρακτηριστεί Τουριστικά Δηµόσια Κτήµατα, καθώς και των επ’ αυτών νοµίµως υφιστάµενων συστατικών και παραρτηµάτων, διενεργείται, για το χρόνο που ορίζεται
στο δεύτερο εδάφιο, µε απόφαση του φορέα διοίκησης αυτών,
στην οποία καθορίζονται οι όροι και το αντάλλαγµα για την παραχώρηση.»
γ. Στην παράγραφο 4 η φράση «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,» αντικαθίσταται µε τη φράση «µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,».
δ. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3986/2011, όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα
προσδιορισµού της αποζηµίωσης των πρώην παραχωρησιούχων,
οι συµβάσεις των οποίων λύονται µε βάση την παρούσα παράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.»
ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται
αίτηση του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώµατα στην κατά τόπον αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµικών, συνοδευόµενη:
α. Αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από το οικείο
Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίου Ακινήτου που έχει
εγκριθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του παρόντος νόµου.
β. Αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση
έργων, από την προβλεπόµενη στο άρθρο 13 απόφαση έγκρισης
της χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις
δηµοσίων ακινήτων που πολεοδοµούνται, από την προβλεπόµενη
στην παρ. 7 του άρθρου 12 απόφαση έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Αν στις πιο πάνω αποφάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται όροι για τις αιτούµενες επεµβάσεις στον αιγιαλό, την
κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθµένα αυτής, προσκοµίζεται ιδιαίτερη προς τούτο απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση, συνυποβάλλεται και η οριστική
µελέτη του έργου µε τα ακριβή όρια του ζητούµενου προς παραχώρηση χώρου.»
5. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του
άρθρου 64 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως τροποποιήθηκε µε
τις παραγράφους 2 και 6 αντίστοιχα, του
ν. 4261/2014 (Α’
107) για την υποβολή των απαιτούµενων για την κατάρτιση των
φακέλων στοιχείων, παρατείνεται από τότε που έληξε µέχρι και
τις 31.10.2014.
6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν.
4281/2014 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
διαδικασίες καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη καθορισµού από
την Επιτροπή του άρθρου 3 ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις
του ν. 2971/2001, όπως αυτός ίσχυε µέχρι την τροποποίησή του
µε το παρόν άρθρο.»
Άρθρο 49
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθους:
«Αν διώκονται ή ενάγονται ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών της
αλλοδαπής, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 25Α του ν.
3086/2002 (Α’ 324).»
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Άρθρο 50
1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, η οποία είχε προστεθεί στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρµακοποιών και
Βοηθών Φαρµακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου Υγείας κατά την 31.12.2013, εφόσον οι
ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται για χρονικό διάστηµα από έξι (6) έως
δώδεκα (12) µήνες και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες
προσλήψεις Επικουρικών Φαρµακοποιών.
2. Επικουρικοί Φαρµακοποιοί που υπηρετούσαν σε φορείς
εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας κατά την 31.12.2013,
αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες
τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστηµα από έξι (6) έως δώδεκα (12) µήνες και µέχρι την
κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρµακοποιών.
3. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επικουρικού
Φαρµακοποιού, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και υφίστανται ανάγκες
στο Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά
ο Επικουρικός Φαρµακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν
επιθυµεί να παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι
δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρµακοποιός από το
σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό
διάστηµα από έξι (6) έως δώδεκα (12) µήνες και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρµακοποιών.
4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρµακοποιών και
Βοηθών Φαρµακείου, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας µέχρι τις 31.12.2014, εφόσον
οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστηµα από έξι (6)
έως δώδεκα (12) µήνες και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από
νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρµακοποιών.»
2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) για
χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών από τη λήξη της θητείας του
και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.
Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυµεί να παραταθεί η θητεία
του, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος από το σχετικό κατάλογο
που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών και µέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις
επικουρικού προσωπικού.
Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους
παρατείνεται η θητεία του ή διορίζεται για το χρονικό διάστηµα
των (6) µηνών, τη συγκεκριµένη δαπάνη αναλαµβάνει η οικεία
Υγειονοµική Περιφέρεια.
3) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΣΝΕΕΣ)
Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 µέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος της Νοσηλεύτριας.
4) ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
Α. 1. Οι οργανικές θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ
Ιατρών - Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
που συστάθηκαν στα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε τις διατάξεις της
υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.34715/14 ΚΥΑ, στις οποίες µεταφέρθηκε/µετατάχθηκε ιατρικό προσωπικό κατ' εφαρµογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου ΙΖ1 του ν. 4254/2014, όπως τροποποιήθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4255/2014, µετατρέπονται
αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευµένων ιατρών
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Ε.Σ.Υ., αντίστοιχων ειδικοτήτων µε τις κατεχόµενες θέσεις.
Η αυτοδίκαιη µετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε
φορά µε τη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Νοσοκοµείου,
για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις µετατρεπόµενες θέσεις, µετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρµόδια Συµβούλια.
Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παρ. ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του
ν. 4254/2014 (Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 28 του ν. 4255/2014 (Α’ 89), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δοµές
Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ µετά
την απόκτηση της ειδικότητας».
3. Οι κρίσεις θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ οι
οποίες εκκρεµούν στα Συµβούλια των διατάξεων του άρθρου 4
του ν. 3754/2009 ολοκληρώνονται µε τις ίδιες εισηγήσεις, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και έχουν
εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση
που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτούνται
νέες εισηγήσεις.
Β. 1. Οι οργανικές θέσεις µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των
Υγειονοµικών Περιφερειών µε τις διατάξεις της αρ.
Γ.Π./οικ.18936 ΚΥΑ (Β’ 485), στις οποίες
µεταφέρθηκαν / µετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, κατ'
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, µετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευµένων
ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων µε τις κατεχόµενες θέσεις.
Η αυτοδίκαιη µετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε
φορά µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις µετατρεπόµενες θέσεις, µετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρµόδια
Συµβούλια.
Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
4238/2014 (Α’ 38), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δοµές
Ασφάλισης και Υγείας από τους οποίους προέρχεται µετά την
απόκτηση της ειδικότητας».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α’
145), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέχρι τη συγκρότηση των συµβουλίων της παραγράφου 2
του παρόντος, αρµόδια για τις κρίσεις θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωµένων
µονάδων τους είναι τα Συµβούλια των διατάξεων του άρθρου 4
του ν. 3754/2009.»
Άρθρο 51
Ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
1. Για οφειλέτες µε βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές
στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου 2014, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.)
και τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.),
δύναται να διενεργείται ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και
τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%). β) Έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά
ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). γ) Έως είκοσι τέσσερις (24)
µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%). δ) Έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%). ε) Έως σαράντα
οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%). στ) Έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις, µε απαλ-
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λαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). ζ) Έως εβδοµήντα
δύο (72) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%). η) Έως εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
2. Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου δύνανται να
υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσµες οφειλές φυσικών ή νοµικών
προσώπων ή νοµικών οντοτήτων έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες του προηγούµενου εδαφίου προκειµένου να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρέπει
να έχουν υποβάλει τις προβλεπόµενες από το νόµο φορολογικές
δηλώσεις, καθώς και να είναι φορολογικά ενήµεροι καθ’ όλη τη
διάρκεια της ρύθµισης.
3. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η’ της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Μετά την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης
του προγράµµατος τµηµατικής καταβολής, δεν υπολογίζονται τα
πρόστιµα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του
Κ.Ε.Δ.Ε..
5. Οι οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων,
προσαυξήσεων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, από την
υπαγωγή σε ρύθµιση, επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε
τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες µονάδες (4,56%) ετησίως.
6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
7. Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών
που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή
πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του
οφειλέτη και βεβαιωµένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ηµεροµηνία της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου
ή
β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή
γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
8. Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και τηρούν
τους όρους της ρύθµισης αυτής, υπόκεινται αναδροµικά, από
1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδροµικά,
από την ένταξή τους στη ρύθµιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής του
παρόντος, δικαιούµενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.
Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου
έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α’ του ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της
ρύθµισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθµιση της
υποπαραγράφου Α.1 της παρ. Α του ν. 4152/2013 και πέραν των
οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο έχουν ως πρόσθετο ευεργέτηµα τη µείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων
και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής αναδροµικά από την
ηµεροµηνία ένταξής τους στη ρύθµιση.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η
οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
9. Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως. Πρόσωπα που
ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή µέρους της οφειλής
δικαιούνται να ρυθµίσουν το εν λόγω µέρος.
10. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις
των ρυθµισµένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί
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στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε
την εξόφληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
11. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β) την υποχρέωση άµεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα
µε τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζοµένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίµων εκπρόθεσµης καταβολής, τα οποία
αναβιώνουν αναδροµικά, και γ) την άµεση επιδίωξη της είσπραξής
της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο
οφειλέτης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την ένταξη σε ρύθµιση
και την πλήρωση των όρων αυτής:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος
προγράµµατος ρύθµισης ή
β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία (1) δόση της ρύθµισης ανά
έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2)
µήνες.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’, η καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
12. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) µηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη
ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων αυτής. Το αίτηµα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεµελιώνουν την
ανωτέρα βία. Η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήµατος εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την υποβολή
της αίτησης. Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν αποφανθεί εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει
απορριφθεί.
13. Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας και βεβαίωση οφειλής
από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο
12 του Κ.Φ.Δ.,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του
αδικήµατος κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής
δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου
113 του ΠΚ,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες
κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται µετά από αίτηση του
οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθµιζόµενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτηµα περιορισµού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του µέτρου του άρθρου 7 του ν.
2120/1993 (Α’ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α’ 179).
14. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε συµψηφισµό των
χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου και
µέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναποµεινασών δόσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.
και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής που του χορηγήθηκε.
15. Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωµα και µετά τη
συµµόρφωση του οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής
που του χορηγήθηκε:
α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
β) να µην χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση
ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ’ αυτού, στα
πρόσωπα της περίπτωσης α’, ακόµη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη,
γ) να παρακρατεί µέρος της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητεί-
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ται αποδεικτικό ενηµερότητας και µέχρι την κάλυψη του 1/7 της
υπολειπόµενης ρυθµισµένης οφειλής.
16. Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της
χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας ή κατόπιν αυτεπάγγελτου συµψηφισµού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας
ρύθµισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Οµοίως, τα
αποδιδόµενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαµβάνονται υπόψη
για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθµισης,
εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.
17. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται
αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε
ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη
λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.
18. Αρµόδιος για την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση του
παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται µε απόφασή του να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα αυτή σε άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
19. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζονται:
α) η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και µέσω
της διαδικτυακής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, β) η ηµεροµηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και γ) κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.
20. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής κατά τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για τους οφειλέτες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 52
ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4224/2013 (Α’
288) παρατείνεται µέχρι 31.12.2015.
2. Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) επιβάλλεται και στα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016
µεµειωµένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’
και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις
εκατό (30%).
Άρθρο 53
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Το στοιχείο β’ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.»
2.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισµός
Υπουργείου Οικονοµικών» (Α’ 178) προστίθεται περίπτωση στ’
ως εξής:
«στ. Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
(ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».
β. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
111/2014 διαγράφεται η φράση «Οικονοµικής και», καταργούνται
οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’, ενώ αναριθµούνται οι υποπεριπτώσεις γγ’, δδ’, εε’ και στστ’ σε αα’, ββ’, γγ’ και δδ’ αντίστοιχα.
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).»
δ. Ο τίτλος «Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής και Δηµοσιονοµι-
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κής Πολιτικής» του Κεφαλαίου Γ’ του π.δ. 111/2014 αλλάζει σε
«Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων».
ε. Στο άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αλλάζει ο τίτλος «Βασική
διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής» σε «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής», αντικαθίσταται η φράση
«Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Δηµοσιονοµικής Πολιτικής» και καταργούνται οι περιπτώσεις α’ και
β’ ενώ αναριθµούνται οι υποπεριπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’ σε α’,
β’, γ’ και δ’ αντίστοιχα.
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. A1 του άρθρου 24 του π.δ.
111/2014 αντικαθίσταται η φράση «Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Οικονοµικής Πολιτικής».
ζ. Στην παρ. 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φράση «Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής» µε τη φράση «Οικονοµικής Πολιτικής».
η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος «Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής»
αντικαθίσταται σε «Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής
Πολιτικής».
θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει µε την
έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
3986/2011, εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονοµικών ή άλλο µέλος της Δ.Ε.Α.Α. να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις προκειµένου να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση.»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α’ 14)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με όµοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.
µπορεί να ανατίθενται, χωρίς πρόσθετη αµοιβή, στον Γενικό
Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 54
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθµιση
οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Στους οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, µέχρι τις 30.9.2014, δύναται να χορηγείται ρύθµιση ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής µε ποσοστό έκπτωσης 100%
επί των νοµίµων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
β) Εξόφληση µέχρι δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε
ποσοστό έκπτωσης 90%.
γ) Εξόφληση µέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 80%.
δ) Εξόφληση µέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες µηνιαίες δόσεις,
µε ποσοστό έκπτωσης 70%.
ε) Εξόφληση µέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 60%.
στ) Εξόφληση µέχρι εξήντα (60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε
ποσοστό έκπτωσης 50%.
ζ) Εξόφληση µέχρι εβδοµήντα δύο (72) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε ποσοστό έκπτωσης 30%.
η) Εξόφληση µέχρι εκατό (100) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε
ποσοστό έκπτωσης 20%.
Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο
4,56%.
2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στην περίπτωση η’ της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθµιζόµενης οφειλής φυσικών
και νοµικών προσώπων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ.
3. Στη ρύθµιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθε-
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σµης οφειλής έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση του
παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν δηµιουργηθεί έως τις 30.9.2014 κατατίθεται µέχρι και την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου του 2015.
5. Στην παρούσα ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη και οι έως τις 30.9.2014 οφειλές
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες
τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου.
6. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί
να είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
7. Αρµόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη
ρύθµιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι διευθυντές των οικείων
ταµείων προκειµένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταµεία Είσπραξης
Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ).
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάµενοι των
περιφερειακών ή λοιπών τοπικών µονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική µονάδα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή
άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθοριστεί µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση δύναται να υποβάλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.10.2014 και εφεξής.
10. Οι πληρωµές διενεργούνται µε τη διαδικασία αυτόµατης
χρέωσης τραπεζικού λογαριασµού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
11. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται οι
όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόµενο ποσό οφειλής
και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8
του α.ν. 1846/1951 που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς µε
τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την
είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση,
εφόσον το εργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν
οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση
ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που
επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά
το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των
χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης,
τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.
2556/1997 (Α’ 270).
12. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της
ρύθµισης ή η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έχει ως
συνέπειες:
α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου
της οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων,
τα οποία αναβιώνουν αναδροµικά,
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γ) την επιδίωξη της είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα
από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούµενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν
ο οφειλέτης, µετά την πάροδο εξαµήνου από την ένταξη σε ρύθµιση και την πλήρωση των όρων αυτής:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος
προγράµµατος ρύθµισης ή
β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ανά
έτος προγράµµατος ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο
(2) µηνών.
Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
13. Κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για
λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) µηνών
από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής
του στη ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για
τον εναποµείναντα αριθµό δόσεων αυτής. Το αίτηµα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεµελιώνουν την ανωτέρα βία. Η αρµόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί
του αιτήµατος εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την
υποβολή της αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το αίτηµα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
14. Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ηµερών:
α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 (Α’136).
β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
15. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε
στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις
των ρυθµισµένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής,
σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µε την εξόφληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
16. Ο συµψηφισµός σύµφωνα µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014 (Α’ 85) χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι
του Δηµοσίου, που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέµενης αξίας και φόρου εισοδήµατος µε οφειλές στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρεί και µετά τη συµµόρφωση του
οφειλέτη στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής που του χορηγήθηκε, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναποµεινασών δόσεων.
17. Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του
ν. 4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, υπόκεινται αναδροµικά,
από 1.1.2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδροµικά, από την ένταξή τους στη ρύθµιση των εκπτώσεων επί των
προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων
του παρόντος, δικαιούµενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση. Όσοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της «νέας αρχής» της
υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του ν. 4152/2013 και τηρούν
τους όρους της ρύθµισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη
ρύθµιση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του ν. 4152/2013
και, πέραν των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο, έχουν ως
πρόσθετο ευεργέτηµα τη µείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδροµικά από την ηµεροµηνία ένταξής τους στη ρύθµιση.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι
ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου 17
του παρόντος άρθρου.
18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
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λισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
19. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν
επιτρέπεται η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, κατά
τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του ν.
4152/2013, για τους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύµατα
µε επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιµηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συµβατική προθεσµία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσµη οφειλή µεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) µηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς
να παρεµβάλεται στη διαπραγµάτευση των οφειλετών µε την αντισυµβαλλόµενη Τράπεζα αναφορικά µε το χρόνο αποπληρωµής
του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλει την επιδότηση του
επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόµενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιµηθεί,
µε βάση το ισχύον, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της νέας
σύµβασης υλοποίησης της ρύθµισης, επιτόκιο του δανείου.
3. Οι οφειλέτες µπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσµία.
4. Από της δηµοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ'
αριθµ. 2575/84/14.2.2012 (Β’ 308) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόµου,
που ρυθµίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.
5. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της
παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατόπιν σχετικής συµφωνίας µε την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., οι φορείς
που καταβάλλουν πάσης φύσεως πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, µπορούν να αποστέλουν οι ίδιοι στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα ποσά προς
πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασµών των ασφαλιστικών οργανισµών, κατόπιν της ανωτέρω
διασταύρωσης και αποστολής των αναγκαίων στοιχείων από την
ΗΔΙΚΑ ΑΕ στους ανωτέρω φορείς.»
6. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διασταυρώνει τα αρχεία του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου Πληρωµών Συντάξεων και του Εθνικού Μητρώου
Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας µε τα µητρώα µισθωτών
της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, το µητρώο µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα του πληροφοριακού συστήµατος Εργάνη, τα στοιχεία
των προστατευόµενων µελών του εντύπου Ε1 της φορολογικής
δήλωσης και τα στοιχεία του εντύπου Α21 του ΟΓΑ.
Στο πληροφοριακό σύστηµα της Ηλεκτρονικής Ακαδηµαϊκής
Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, εισάγεται ο ΑΜΚΑ
και ακολούθως διασυνδέεται µε το µητρώο ΑΜΚΑ- ΕΜΑΕΣ για
την παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των προστατευόµενων µελών των ασφαλισµένων.
Άρθρο 56
1. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 116/2014 (Α’ 185) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα ως εξής:
Α. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό: 33 θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη.
Β. Βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
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α. ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού θέσεις :
β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις:
γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις:
δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις:
ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις:
Γ. Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις:
β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις:
Δ. Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
α. ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων θέσεις :
β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις:
γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις:
δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις:
ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις:
Ε. Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
α. ΥΕ Επιµελητών θέσεις:
β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις:
2. Η έναρξη ισχύος του παρόντος συµπίπτει µε την
ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α’ 185).

37
8
3
1
1
10
22
32
10
3
11
1
3
1»
έναρξη

Άρθρο 57
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισµών, οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του
ν. 2169/1993, όπως ισχύει, µπορούν να µετατρέπονται δια της
συγχωνεύσεως των µελών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το
οποίο εφαρµόζεται αναλογικά.
Οι διατάξεις των ειδικών νόµων, που ισχύουν για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς του άρθρου 47 του ν. 2169/1993,
όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους ειδικούς
αυτούς νόµους γίνεται παραποµπή στην ισχύουσα νοµοθεσία,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των ν. 2810/2000 και 4015/2011, όπως
κάθε φορά ισχύουν».
2. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011,
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΑΣΟ και δεν έχει εµπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), που καταχωρίζονται
στο µητρώο ΑΣΟ και Δ.Ο. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ως ενεργοί, καθώς και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).»
«7. Η γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους
αντιπρόσωπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισµών µελών
της. Κάθε αγροτικός συνεταιρισµός εκλέγει στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ έναν (1) αντιπρόσωπο εφόσον αριθµεί µέχρι
250 φυσικά πρόσωπα - µέλη ενεργών αγροτικών συνεταιρισµών
µελών της, δύο (2) αντιπροσώπους εφόσον αριθµεί από 251 έως
500 και για κάθε επόµενα 500 µέλη συµπληρωµένα εκλέγεται
ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Οι ΑΕΣ εκλέγουν έναν αντιπρόσωπο στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Εάν ο αριθµός των αντιπροσώπων, που εκλέγεται στη γενική
συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, υπερβαίνει τους τετρακόσιους (400),
το καταστατικό της µπορεί να προβλέπει αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθµός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση δεν µπορεί να είναι κατώτερος των
διακοσίων (200).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι εκλογές στους ΑΣ για την ανάδειξη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Εποπτικού Συµβουλίου και των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και για την
εκλογή των µελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει αρµόδιος δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο
Πρωτοδικών της έδρας τους. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΙ, Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις, αγροδιατροφικές συµπράξεις των Περιφερειών και σε
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εταιρείες δηµοπρατηρίων η σε νοµικά πρόσωπα, στα οποία συµµετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το καταστατικό του.»
4. Η προθεσµία των τριών (3) µηνών που προβλέπει η διάταξη
της παρ. 15 του άρθρου 61 τον ν. 4277/2014 καταργείται.
5. Στο άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται
νέα παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Στην πρώτη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία θα
συγκροτηθεί από τους αντιπροσώπους των µελών της, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί υπερβαίνουν τους τετρακόσιους (400), εκλέγεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθµός των
αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική αυτή γενική συνέλευση
δεν µπορεί να είναι κατώτερος των διακοσίων (200).
Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της µέχρι 31.12.2014, οπότε λήγει και η θητεία
των οργάνων διοικήσεώς της».
6. Η παρ. 16 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 καταργείται και
η παράγραφος 17 αναριθµείται σε 16.
Άρθρο 58
Στην υποπαράγραφο Γ’της παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, που προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2779/1999
και διατηρήθηκε σε ισχύ ως αυτοτελής διάταξη µε την παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3051/2002, προστίθεται παράγραφος, µετά τη
λέξη «απόσπαση», που έχει ως εξής:
«Εξαιρετικά και µόνο για την έκδοση των πιστοποιητικών µόνιµης κατοικίας του Δήµου Κοζάνης και του Δήµου Εορδαίας, σχετικά µε την εντοπιότητα των υποψηφίων σε διαγωνισµούς
πρόσληψης προσωπικού της ΔΕΗ, θεωρούνται:
Για τον οικισµό του Κλείτου: Οι µόνιµοι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας του νέου οικισµού Κλείτου, εκτός αυτών που ήδη
έχουν εγκατασταθεί στον οικισµό, και όσοι τελούν υπό µετεγκατάσταση στην Τοπική Κοινότητα, εφόσον αυτοί ή οι γονείς αυτών
διαθέτουν τίτλο κυριότητας οικοπέδου στο νέο οικισµό Κλείτου,
ανεξαρτήτως αν έχει ανεγερθεί κατοικία επ’ αυτού, µε την προϋπόθεση ότι ήταν µόνιµοι κάτοικοι του παλαιού οικισµού Κλείτου.
Για τον οικισµό του Κοµάνου: Οι µόνιµοι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας Κοµάνου, αυτοί ή οι γονείς αυτών που είναι δικαιούχοι οικοπέδων στο νέο οικισµό Κοµάνου και έχουν αναγνωριστεί
µε δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζηµίωσης από
την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό οικισµό, µε την
προϋπόθεση ότι ήταν µόνιµοι κάτοικοι του παλαιού οικισµού Κοµάνου.
Για τον οικισµό Μαυροπηγής: Οι µόνιµοι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας Μαυροπηγής, αυτοί ή οι γονείς αυτών που έχουν
αναγνωριστεί µε δικαστική απόφαση ως τελικοί δικαιούχοι αποζηµίωσης από την απαλλοτρίωση της οικίας τους στον παλαιό
οικισµό, µε την προϋπόθεση ότι ήταν κάτοικοι του παλιού οικισµού Μαυροπηγής.
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται και για τους τρεις οικισµούς:
α) µε την προσκόµιση βεβαίωσης υπογεγραµµένης από τον Δήµαρχο ότι ήταν µόνιµοι κάτοικοι του αντίστοιχου παλαιού οικισµού, β) της δικαστικής απόφασης της αναγνώρισης δικαιούχων
και γ) επικαιροποιηµένου αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης
του χρόνου συντέλεσης της απαλλοτρίωσης και το Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης των κατοίκων του νέου οικισµού
Κλείτους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο οικισµό».
Άρθρο 59
Οι συµπεριλαµβανόµενοι του πίνακα τοποθετηθέντων της
Προκήρυξης 14863/ 2008 της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Νοµού Αττικής (αριθµ. πρακτικού
75/13.12.2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν.
2643/1998) σύµφωνα µε την Προκήρυξη 10/7K/2000 (ΦΕΚ
329/3.7.2000 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζονται σε κενές
οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή
προσωποπαγείς θέσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Π.Δ.Δ.) που συνιστώνται για το λόγο αυτό.

Άρθρο 60
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις µε παράλληλη δέσµευση κενών οργανικών θέσεων, θα καταλαµβάνουν
τις κενές οργανικές θέσεις τις οποίες δεσµεύουν µε παράλληλη
κατάργηση των προσωποπαγών θέσεων.
Άρθρο 61
1α. Ο «Οργανισµός Κωπαϊδας», Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα την Αλίαρτο
Βοιωτίας, ο οποίος συνεστήθη µε τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953
(Α’195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεµβρίου
2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νοµική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς
του µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και εν συνεχεία µόνο για τις
ανάγκες της εκκαθάρισης. Από την εποµένη της άνω ηµεροµηνίας
επέρχονται για τον Οργανισµό αυτόν, αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσµατα της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.
β. Οι σκοποί του Οργανισµού Κωπαϊδας, όπως προβλέπονται
στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείµενες διατάξεις,
καθώς και κάθε αρµοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα
άρθρα 2 και 3, µεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εκδίδεται
το αργότερο µέχρι 25.11.2014, αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των µεταφερόµενων
αρµοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο µέσο για την αποτελεσµατική
ενάσκηση του µεταφερόµενου επιχειρησιακού αντικειµένου. Με
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας µπορεί να συσταθεί άµισθη γνωµοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειµένου,
δ. Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα ή
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς
Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και
υλοποιούνται από το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, καθώς και
εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων
έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε
τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες από την κατάργηση του Οργανισµού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισµού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών διατάξεων περί δωρεών,
κληρονοµιών και κληροδοσιών και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4223/2013 περί υποχρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η αποκλειστική χρήση και
διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής και την ευθύνη για τη
διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται, µέσα
σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, τριµελής
επιτροπή, στην οποία συµµετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
εκπρόσωπος του Οργανισµού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του
Οργανισµού Κωπαΐδας, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων
και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δηµοσίου είτε της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση καταγραφής- απογραφής υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εσωτερικών µέχρι την ηµεροµηνία κατάργησης του Οργανισµού Κωπαΐδας.
3α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διορίζεται εκκαθαριστής για την διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούµενου
Ν.Π.Δ.Δ., και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή και η εν
γένει διαδικασία της εκκαθάρισης.
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β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις
του καταργούµενου Οργανισµού, εξοφλεί και τακτοποιεί τις
πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρεµότητες που υφίστανται
κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα Οργανισµού Κωπαΐδας
και συνεχίζει τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη
συνέχισή τους. Το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισµό.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός
δύο µηνών από την κατάργηση του Οργανισµού, ρυθµίζονται όλα
τα ειδικότερα θέµατα της κατάργησης του Οργανισµού Κωπαΐδας
και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισµό, στα αρχεία, στα
έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση
των σκοπών και των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Κωπαΐδας
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άρθρο 62
Παρατείνεται για ένα τρίµηνο, µετατρεποµένης σε προθεσµία
εννέα (9) µηνών, η προθεσµία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.
4258/2014 και αντιστοίχως παρατείνονται για ένα τρίµηνο, η προθεσµία των πέντε (5) µηνών της παρ. 2 και των είκοσι (20) µηνών
της παρ. 4 του ιδίου άρθρου 27 του ν. 4258/2014.
Άρθρο 63
Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του ν.
3051/2002 (Α’ 220), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 37 του σχεδίου νόµου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η
διάθεση σε γραφείο βουλευτή ο οποίος εκλέγεται σε παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή δηµοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήµισυ του
υποχρεωτικού χρόνου παραµονής τους σε αυτές. Σε αυτή την
περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραµονής στην
παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή.»
Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του. Το άρθρο 10α του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται
µε το άρθρο 15, ισχύει από 1.12.2014. Το άρθρο 10β του ν.
3861/2010, όπως προστίθεται µε το άρθρο 16, ισχύει από
1.1.2015.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

9. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

10. ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.16’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Πέµπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα
12.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

